
محسن رضایی:

وزیر ارتباطات:

واکنش زنگنه به سخنان 
نامزدهای 

ریاست جمهوری درباره 
کرسنت و قیمت بنزین

وزیر نفت به سخنان نفتی نامزدهای 
ریاست جمهوری درباره قرارداد کرسنت 
و افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد 

و گفت: ترجیح ....

در دولت اقدام و تحول، 

ایران به کارگاه بزرگ  

اقتصادی تبدیل می شود
محسن رضایی گفت: همان طور که 
مقدس  دفاع  و  اسالمی  انقالب  در 
همه مردم و اقوام وارد صحنه شدند، 
در دولت اقدام و تحول نیز همه مردم 

وارد صحنه می شوند و تمام ایران ...

 مانع بزرگ توسعه 

اینترنت خانگی رفع شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
رفع شدن مانع بزرگ توسعه اینترنت 
خانگی خبر داد.  »محمدجواد آذری 
جهرمی« در صفحه شخصی خود در 
توییتر با اشاره به این که خبر مهمی در 

صنعت ارتباطات رخ داده است...

پل های طبیعت و سالمت قزوین با ۱۴۲ میلیارد اعتبار به بهره برداری رسیدند
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انتخابی با آگاهی
مدیران توانمند را راهی 

شوراکنیم
لیست های گروههای سیاسی را که نگاه می 
کردم کمتر چهره ای نظرم را جلب می کرد که 
بتواند در صندلی شورا وظیفه خدمت به مردم 
را بدور از گرایش های سیاسی و با مدیریت 
اصولی شهری انجام دهد، شاید خبرنگار بودن 
توقع ما را باال برده و شاید نشست و برخاست 
با گروههای مختلف جامعه بویژه متخصصان 
و کارشناسان رویکردی در ما ایجاد کرده که 
فکر می کنیم هر کس باید جای  خود بنشیند 

تا امور اصالح شود.
باور دارم که شایسته ساالری می تواند گره 
گشای مشکالت کشور باشد و اگر هر کس در 
صندلی در اندازه خود بنشیند و کارهای بزرگ  
به انسان های کوچک و کارهای کوچک به 
افراد بزرگ سپرده نشود بدون تردید شاهد 
زندگی مردم  توجه در  قابل  تغییر  و  تحول 

خواهیم بود.
تایید ۱۸۳ نفر در شهر قزوین برای شورای 
برای  مختلف  حضورافراد  از  اقبال  و  شهر 
و  ارزشمند  حرکت  یک  خود  زدن  محک 
قابل تقدیر است اما با خود فکر می کردم 
آنقدر فرصت تبلیغات نامزدها کم و محدود 
است که بدون تردید نه در انتخابات ریاست 
جانبه  همه  فرصت  شوراها  نه  و  جمهوری 
برای آشنایی با همه توانمندی و برنامه های 
نامزدها مهیا نشد که امیدواریم این ضعف 
تا  بعدی جبران شود  های  دوره  در  قانون 
مردم با شناخت بیشتری تصمیم بگیرند اما 
در همین فرصت کم هم می توانیم جدی 

تر و هوشیارانه ترعمل کنیم.
افراد  جای  شهر،  شورای  نگارنده،  نگاه  از 
متخصص و آشنا به موضوعاتی چون مدیریت 
معماری،  گذاری،  سرمایه  ترافیک،  شهری، 
و  شهری  مبلمان  پایدار،  درآمد  شهرسازی، 
فضای سبز و امور فرهنگی  و سایر مسائل 
مرتبط است و اگر افرادی انتخاب شوند که 
شان آنها از صندلی شورا بزرگتر باشد حتما 
این روزها  اما  اتفاقات خوبی رخ خواهد داد 
برخی هم می خواهند به قیمت حمایت های 
سیاسی و مالی روی این صندلی بنشینند تا 
صندلی شورا به آنها شخصیت و کرامت دهد 
به همین دلیل برخی صدها میلیون تومان 

هزینه می کنند که فقط شناخته شوند.
ادامه در صفحه 3

یادداشت

همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت معصومه )س( 
و هفته کرامت، پل سالمت و پل طبیعت قزوین با هدف 
افزایش زیر ساخت های گردشگری و پیاده روی ایمن با 

۱۴۲ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.
به گزارش تالش ملی؛ همزمان با سالروز والدت با سعادت 
حضرت معصومه )س( و هفته کرامت، پل سالمت با هدف 
اتصال مسیر شرق به غرب جاده سالمت و پل طبیعت 
قزوین با هدف افزایش زیرساخت های گردشگری و پیاده 
روی ایمن با ۱۴۲ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

سیاوش طاهرخانی  شهردار قزوین در آیین افتتاح پل های 
طبیعت و سالمت که با حضور استاندار، معاونان استاندار، 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و معاونین و مدیران 
شهری برگزار شد؛ از اجرای این پروژه ها در راستای توجه 
به مطالبات شهروندان و گردشگران به منظور ایجاد مسیر 

پیاده روی امن در پهنه بوستان ملی باراجین خبر دارد.
وی با اشاره به مشخصات فیزیکی پروژه پل طبیعت گفت: 
سیستم سازه پل، در واقع یک پل معلق با دو پایلون )پایه 
اصلی( و چهار رشته کابل اصلی است که در هر طرف به 
اند. طاهرخانی تصریح کرد:  لنگرهای بتنی متصل شده 

عرشه اصلی پل به طول ۱۰۰ متر با ۶۲ رشته کابل آویز به 
کابل های اصلی متصل است و حرکت جانبی پل با اتصال 
عرشه توسط کابل های بادبندی به چهار وزنه مدفون کنترل 
می شود و عرشه اصلی با رمپ فلزی به طول ۷۰ متر به 
محوطه غربی و جاده سالمت متصل شده و طول عرشه 
در مجموع به ۱۷۰ متر می رسد.شهردار قزوین با تاکید بر 
اینکه »عرض عرشه به طول ۲۲۰ سانتی متر برای عبور عابر 
پیاده طراحی شده است افزود: تمامی قطعات پل منحصر 
به فرد بوده و به صورت ویژه ای طراحی شده و در طراحی 
و اجرای پل کابلی از تخصص صنعتکاران ماهر و مطرح 
کشوری بهره گرفته شده است.شهردار قزوین یادآورشد: 
زیست پذیری شهر مفهومی چند وجهی است که با مفاهیم 
دیگری از جمله کیفیت زندگی، زیرساختهای انسان محور، 
سالمت اجتماعی و حتی اقتصاد شهری پیوند دارد و یکی 
از شاخصه های مهمی که در این پروژه مد نظر قرار گرفته 

ارتباط میان زیست پذیری و اقتصاد شهری است.
وی بیان کرد: همچنین گردشگری به عنوان رکن مهم 
شهر پایدار و اقتصاد سبز نیازمند زیرساخت هایی است که 
باید دارای جذابیت کافی و عملکرد مناسب باشد.و هر یک 

از این زیرساختها در ارتباط با زیرساختهای دیگر تکمیل 
کننده یک مجموعه کامل از فضاها و خدماتی است که برای 

گردشگر معنادار و جاذب خواهد بود.
طاهرخانی با بیان اینکه مطالعات اولیه مکان یابی پروژه با 
هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود بوستان ملی 
باراجین و به ویژه دهکده طبیعت و نیز جاده سالمت انجام 
شده است، تصریح کرد: با احداث این پل شاهد افزایش قابل 
توجهی پیاده روی ایمن و جذاب در فضای سالم و عاری از 
انواع آلودگی اعم آلودگی هوا و آلودگی صوتی و در پهنه ای 

چشم نواز و فرح بخش خواهیم بود.
شهردار قزوین پروژه پل طبیعت راپروژه فرا استانی معرفی 
کرد و گفت: سیستم سازه ای پل معلق کابلی یکی از نمونه 
های منحصر به فرد در سطح ایران است که توسط معاونت 
عمرانی شهرداری قزوین و در مدت ۸ ماه و با اعتباری بالغ 

بر ۹۷ میلیارد ریال اجرا شده است. 
طاهرخانی در خصوص پل سالمت اظهارداشت: پل سالمت 
مجموعه  های  اولویت  از  و  شاخص  های  پروژه  از  یکی 
از  مدیریت شهری قزوین بود که عملیات اجرایی پروژه 
مرداد ماه سال ۹۷ با هدف اتصال مسیر شرق به غرب جاده 

سالمت واقع در بلوار نخبگان آغاز شد.
به گفته شهردار قزوین پل سالمت پل ۵ پایه است که 
امکان تردد پیاده و دوچرخه سواران را فراهم می کند و این 
پل بتنی دارای دو رمپ غیرمتقارن است که ارتفاع عرشه تا 
سطح زمین ۲۰/۵ متر، طول بزرگترین دهانه عرشه۲۰ متر، 
عرض آن تقریبا ۶ متر، طول عرشه ۱۱۲متر، طول رمپ 

شرقی۶۷ متر و رمپ غربی ۱۰۱متر است.
وی با تاکید بر اینکه ۴۵ میلیارد ریال اعتبار به پروژه پل 
سالمت اختصاص داده شده است گفت: عملیات اجرایی 
برخی  در  نقایص  و  مشکالت  برخی  دلیل  به  پروژه  این 
مقاطع متوقف شده بود که این موضوع باعث تاخیر در 
افتتاح پروژه شدکه خوشبختانه امروز به بهره برداری رسید.

نشاط اجتماعی یکی از مصادیق حقوق شهروندی است
استاندار قزوین نیز در این مراسم با بیان اینکه ایجاد نشاط 
در جامعه یکی از مصادیق حقوق شهروندی است گفت: 
حل مشکالت شهر با تعامل و همدلی مجموعه شورای 
شهر و مدیریت شهری امکان پذیر است و توسعه خدمات 
شهرداری ها، افزایش امید و نشاط اجتماعی را به دنبال دارد.

وی افزود: مسئوالن باید با کنار گذاشتن اختالف سلیقه ها و 

همدلی و همفکری، توسعه و پیشرفت شهری را رقم زده 
و مشکالت شهری را برطرف کنندجمالی پور تصریح کرد: 
باید با همدلی و همراهی یکدیگر، خالقیت و نوآوری  و با 
توجه به شرایط خاص اقتصادی که کشور در آن بسر می برد 
در جهت توسعه و پیشرفت کشور و استان قدم برداشت.

استاندار قزوین با اشاره به اقدامات انجام شده در شورای 
پنجم افزود: کارهای بسیار ارزشمند و زیر بنایی در مجموعه 
مدیریت شهری قزوین انجام شده است که این امور در 
بسزایی  تأثیر  زندگی شهروندان  ارتقاء  و  زیست  کیفیت 
خواهد داشت.جمالی پور تاکید کرد: شهرداری ها در تلطیف 
فضای شهری هم نقش مهمی دارند و در شرایطی که زندگی 
شهری ما را از هم دور کرده، اجرای این قبیل طرح ها تأثیر 
گذار و مهم است. وی با بیان اینکه در دنیا امکانات شهری 
به سمتی می رود که انسان ها راحت زندگی کنند، افزود: 
زندگی شهری کنونی موجب شده ارتباط افراد کمتر شود 
این مقوله باید به عنوان یکی از ارکان مهم مد نظر مسئوالن 
قرار گیرد.استاندار قزوین با اشاره به افتتاح پل طبیعت و 
باید حس  فضاها  این  قزوین خاطرنشان کرد:  در  سالمت 
خوشایند در طبیعت بودن را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.

محمدرضا جباری همـــه باهــــم 
۲۸خرداد رای می دهیم
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دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی خوزستان:

دولت با صادرات الکل مازاد موجود
 در کشور موافقت کند

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان 
با اشاره به کاهش استفاده شهروندان از الکل گفت: از دولت 
خواسته می شود که با صادرات محصوالت مازاد تولید شده 
الکل موافقت کند. شهال عموری روز دوشنبه در گفت وگو با 
ایرنا اظهارداشت: بزرگترین تولیدکننده الکل کشور، شرکت 
خمیر مایه و الکل رازی است که تامین کننده بخش عمده ای 
از نیاز کشور است.وی بیان داشت: فروش داخلی این محصول از 
اواخر سال گذشته توسط اینگونه کارخانجات کاهش یافته اما 

همچنان ممنوعیت صادرات الکل رفع نشده است.
اهواز  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
تصریح کرد: در حال حاضر شرکت خمیر مایه و الکل رازی 
در استان خوزستان به عنوان تولیدکننده عمده الکل کشور با 

چالش انبارداری این محصول روبرو شده است.
وی ادامه داد: حجم عظیمی از الکل به میزان ۶ میلیون لیتر در 
استان خوزستان انبار شده و این درحالی است که فروش داخلی 
الکل نسبت به گذشته کاهش چشم گیری نشان می دهد. دبیر 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره 
به گرمای شدید استان ادامه داد: عالوه بر این، نگهداری و انبار 
شدن این حجم الکل مازاد تولیدی، خطرات احتمالی متعددی 
را درپی دارد که پیشنهاد می شود با صادرات نسبت به کاهش 

این ذخایر مازاد اقدام گردد.
عموری تصریح کرد: تا پیش از همه گیر شدن بیماری کرونا، 
محصول الکل تولیدی در شرکت خمیر مایه و الکل رازی به 

خارج از کشور صادر می شد و برای کشور ارزآوری داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین 
با بیان اینکه استان خوزستان در آستانه برداشت نیشکر قرار 
دارد گفت: به منظور استفاده از مالس تولیدی واحدهای کشت 
و صنعت استان، تخلیه انبارهای الکل )صادرات این محصول( 
ضروری است.بر اساس این گزارش، کارخانه خمیرمایه و الکل 
رازی با ظرفیت تولید ساالنه ۳۳ میلیون لیتر الکل طبی یا 

اتانول ۹۶ درصد در بهمن ماه ۱۳۸۵ به بهره برداری رسید.

این هفته کدام شرکت در بورس، عرضه 
اولیه می شود؟

سرمایه  ارزش  مدیریت  گروه  »شرکت  سهام  اولیه  عرضه 
صندوق بازنشستگی کشوری« با نماد »ومدیر« روز چهارشنبه 
)۲۶خرداد ماه( در بورس تهران انجام می شود. عرضه سهام 
شرکت های جدید )عرضه اولیه( همواره مورد توجه اهالی بازار 
از عرضه  از ۹۰ درصد  تاکنون بیش  زیرا  قرار دارد،  سرمایه 
اولیه هایی که در بورس انجام شده، سودآور بوده اند، به همین 
دلیل این اقدام همیشه در بورس برای فعاالن بازار جذابیت 
داشته است.بر این اساس، آگهی عرضه اولیه سهام »شرکت 
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری« با 
نماد »ومدیر« منتشر شد که مطابق آن روز چهارشنبه )۲۶ 
خرداد ماه( تعداد یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون سهم معادل ۱۵ 
درصد از سهام این شرکت به عنوان پانصد و هشتاد و چهارمین 
شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران در بخش »سرمایه گذاری ها« گروه »سایر واسطه 
گری های مالی« و طبقه »سایر واسطه گری های مالی طبقه 
بندی نشده در جای دیگر« در فهرست نرخ های بازار دوم و به 
شیوه ثبت سفارش برای کشف قیمت عرضه خواهد شد.در این 
عرضه اولیه به هر کد معامالتی حداکثر یک هزار سهم در دامنه 
قیمتی ۲ هزار و ۸۰۰ ریال تا ۲ هزار و ۹۹۰ ریال تعلق می گیرد.

هنگامی که سهام شرکتی برای نخستین بار در بورس عرضه 
می شود، به روز اول عرضه سهام، »عرضه اولیه« گفته می شود، در 
این روز درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای نخستین بار از 
طریق بورس یا فرابورس توسط سرمایه گذاران خریداری می شود.

تزریق میعانات گازی پارس جنوبی به 
میدان سروش برای حفظ تولید گاز 

پروژه تزریق میعانات گازی میدان مشترک پارس جنوبی به 
میدان سروش، با همکاری و حضور ناوگان شرکت ملی نفتکش 
افتتاح شد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شرکت ملی نفتکش، 
در این راستا با هماهنگی های انجام شده با شرکت نفت فالت 
به  گازی  میعانات  بارگیری  از  پس  »فارست«  کشتی  قاره، 
موقعیت میدان و سکوی سروش اعزام شد تا در عملیاتی ایمن 
اما دشوار، گاز مورد نیاز از طریق این کشتی به پایانه شناور 
خلیج فارس منتقل و سپس به چاه های این میدان تزریق شود.

در این عملیات که با موفقیت آغاز شد، پرسنل کشتی نفتکش 
فارست با رعایت اصول ایمنی و فنی، موفق به انجام این عملیات 

برای نخستین بار در تاریخ معاصر صنعت نفت ایران شدند.
به گزارش ایرنا، پروژه تزریق میعانات گازی میدان مشترک 
پارس جنوبی به میدان سروش با هدف فراهم کردن امکان 
تداوم تولید گاز در این میدان مشترک و افزایش قدرت مانور 

در شرایط خاص افتتاح شده است.

ایرانسل با بسته ویژه اینترنت و مکالمه
 به استقبال تابستان می رود

همزمان با روزهای پایانی بهار و شروع فصل تابستان، ایرانسل 
بسته ویژه اینترنت و مکالمه تخفیفی را برای مشترکان دائمی و 
اعتباری در نظر گرفته است. به گزارش روابط عمومی ایرانسل، 
استقبال  بسته  ایران،  دیجیتال  اپراتور  بزرگترین  و  اولین 
تابستانه، شامل ۳ گیابایت اینترنت و ۳ ساعت مکالمه ایرانسلی، 
برای تمام مشترکان دائمی و اعتباری در نظر گرفته است.بستۀ 
استقبال تابستانه، از زمان فعال سازی، به مدت ۳ روز دارای 
اعتبار است و از ۲۲ خرداد تا ۱ تیر ۱۴۰۰، با قیمت تخفیفی 
برای فعال سازی در اختیار تمام مشترکان  ۱۰ هزار تومان، 
دائمی و اعتباری قرار دارد.مشترکان ایرانسل می توانند از طریق 
اپلیکیشن ایرانسل من و یا شماره گیری کد دستوری #۵*، این 
بسته را فعال کرده و به مدت سه روز از آن استفاده کنند. 
همچنین بستۀ استقبال تابستانه در این بازۀ زمانی، امکان 
فعال سازی مجدد از سوی مشترکان را دارد و هر مشترک 

می تواند در صورت تمایل، بیش از یک بار از آن بهره مند شود.

از طرح بیمه کارگران ساختمانی چه خبر؟
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از 
بازگشت کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون 
اجتماعی برای رفع برخی ایرادات خبر داد و با اشاره به در 
داریم  انتظار  گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  بودن  پیش 
همچنان که کارگران روزمزد ساختمانی پای صندوق های 
رأی می روند، مسئوالن نیز واقعیت های جامعه را ببینند و 
شرایط سخت زندگی کارگران را درک کنند. هادی ساداتی در 
گفتگو با ایسنا درباره آخرین خبرها از تصویب کلیات طرح بیمه 
کارگران ساختمانی، اظهار کرد: سه شنبه هفته گذشته، طرح 
توسط کمیسیون اجتماعی به صحن مجلس ارائه شد ولی به 
دلیل آنکه یکسری ایرادات و نواقص داشت و مصوبات آن قاطع 
نبود هیات رئیسه و نواب مجلس آن را نپذیرفتند و مجدداً به 
کمیسیون اجتماعی برگشت تا ایرادات آن برطرف شود.وی 
ادامه داد: در حال حاضر نقطه  نظرات سه جانبه و دیدگاههای 
بخش کارفرمایی و کارگری و تامین اجتماعی باید مطرح شود 
و ما در حال پیگیری طرح هستیم چون دو شوری طرح به 
شور و مشورت گذاشته شد در حالی که باید به قید دو فوریت 
تصویب می شد لذا این طرح به کمیسیون اجتماعی برگشته 
تا پیش پرداخت اولیه انجام شود.ساداتی درباره برگزاری جلسه 
با کارفرمایان در خصوص طرح بیمه کارگران ساختمانی، اظهار 
کرد: ما با انبوه سازان و کارفرمایان مستقیماً جلسه نداشتیم 
ولی در ارتباط با مسائل کمیسیون با آنها در ارتباط هستیم و 
تشریک مساعی داریم. در عین حال دنبال این هستیم که هم 
شرایط تامین اجتماعی و هم کارفرمایان دیده شود و مصوبات 
به نفع جامعه کارگری هم باشد.نایب رئیس کانون انجمن های 
صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به در پیش بودن انتخابات 
مساله  حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر  جمهوری  ریاست 
انتخابات را به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی پیش رو داریم. 
امروز کارگر یومیه روزمزد پای صندوق های رأی می رود، 
مالیات می دهد و حق نفس و حیات در این مملکت دارد لذا 
از مسئوالن می خواهیم جامعه را واقعی ببینند نه شعاری و 

شرایط کارگران و زندگی سخت آنها را درک کنند.

احتمال تعلیق تولید گوشی ارزان قیمت 
جدید سامسونگ

سامسونگ الکترونیکس اعالم کرد هنوز درباره تعلیق تولید 
تلفن ارزان قیمت جدیدش تصمیم نگرفته است. 

به گزارش ایسنا، این پاسخ سامسونگ در واکنش به گزارشی 
بود که بر اساس آن، این شرکت تولید گلکسی اس ۲۱ فان 

ادیشن را به دلیل کمبود تراشه متوقف کرده است.
درباره  توانیم  نمی  اگرچه  کرد  اعالم  پیامی  در  سامسونگ 
جزییات محصول عرضه نشده صحبت کنیم اما هیچ چیز در 
خصوص تعلیق تولید مطرح شده مشخص نیست.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، نشریه الکترونیک تایمز کره جنوبی به نقل از 
یک منبع آگاه گزارش کرده بود این شرکت تولید مدل ارزان 
قیمت گلکسی اس ۲۱ را به دلیل کمبود تراشه شرکت کوالکام 
معلق کرده است. این گزارش بعدا حذف شد.انتظار می رفت 

مدل اس ۲۱ فان ادیشن امسال به بازار عرضه شود.

ضرورت تدوین طرح جامع حمل و نقل 
کشور روی میز مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن تاکید بر لزوم 
نگرش در  تغییر  نقل، خواستار  و  تدوین طرح جامع حمل 
میان مسئوالن دخیل در تصمیمات حمل  و نقلی کشور و 
ابزارهای  از  استفاده نکردن  از  ناشی  به عدم النفع های  توجه 
مطالعات  معاونت  شد.  نقل  و  حمل  برنامه ریزی  تخصصی 
زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان »ضرورت تدوین طرح 
جامع حمل و نقل کشور« آورده است: رصد و ارزیابی میزان 
تحقق اهداف تعریف شده در قوانین توسعه کشور از یکسو در 
راستای انجام وظیفه نظارتی مجلس شورای اسالمی مبنی بر 
نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و از سوی 
دیگر، می تواند برای تدوین برنامه های واقع بینانه تر و متناسب 
با ظرفیت و توان دستگاه های اجرایی در قانون برنامه هفتم 
توسعه کشور مفید باشد.در این گزارش آمده است: براساس 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، 
دولت موظف به تصویب طرح جامع حمل و نقل کشور در 
هیات وزیران شد. تهیه این طرح در دولت برعهده وزارت راه 
و شهرسازی قرار گرفت، اما متأسفانه به رغم شروع مطالعات 
و تهیه مدل پیش بینی تقاضای سفر )فاز اول مطالعات( در 
سال ۱۳۹۷، انجام فاز دوم مطالعات برای طراحی شبکه بهینه 
حمل  و نقل کشور و در نتیجه تکمیل مطالعات جامع حمل  
و نقل تا ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز نشده است.معاونت مطالعات 
زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود با اعالم 
اینکه وزارت راه و شهرسازی همچنان موفق به تحقق وظیفه قانونی 
نشده است، یادآورشد: اگرچه تهیه طرح جامع حمل و نقل کشور 
مسئله ای پیچیده و نسبتاً زمانبر است، اما به دلیل اهمیت بسیار 
زیاد این موضوع )که در این گزارش اجماالً به آن اشاره شد( و 
قریب به پنج سال معطل ماندن حکم قانون احکام دائمی کشور و 
با توجه به نیروی انسانی متخصص و توان کافی در کشور، ضروری 
است برنامه ریزی برای استفاده از همه ظرفیت های موجود با هدف 
تسریع در تکمیل این مطالعات از مهمترین اولویت های وزارت راه 
و شهرسازی قرار داشته باشد.بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای 
مجلس، طی سال های گذشته، طرح های توسعه ای متعددی 
در بخش های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت از هم 
گسیخته و بدون لحاظ کردن ماهیت شبکه ای موضوع حمل و 
نقل، به صورت جزیره ای تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده اند.

این طرح ها هر چند از نگاه مقطعی منافعی را برای برخی از بخش ها 
ایجاد خواهند کرد، اما به دلیل عدم یکپارچگی با کل شبکه حمل و 
نقل کشور، هزینه فرصتی که برای کل کشور و چه بسا برای همان 
بخش ها ایجاد می کنند، می تواند بسیار بیشتر از منافع حاصل از 
پیاده سازی آنها باشد.بر این اساس، الزم است تغییر نگرشی در میان 
مسئوالن دخیل در تصمیمات حمل  و نقلی کشور مبنی بر توجه 
به عدم النفع های ناشی از استفاده نکردن از ابزارهای تخصصی 
برنامه ریزی حمل و نقل )از جمله مدل برنامه ریزی حمل و 
نقل که امکان شبکه ای و یکپارچه دیدن کل سیستم حمل  
و نقل را فراهم می کند( صورت پذیرد. تکیه بر اولویت تعیین 
شده پروژه ها با استفاده از طرح جامع حمل  و نقل کشور در 
زمان تصویب و تخصیص اعتبارات یکی از اقدامات اساسی در 

این زمینه است.

نامزدهای  نفتی  به سخنان  نفت  وزیر 
ریاست جمهوری درباره قرارداد کرسنت 
افزایش قیمت بنزین واکنش نشان  و 
داد و گفت: ترجیح کشور تا حاال این 
نشویم؛  کرسنت  پرونده  وارد  که  بوده 
ما حرف های  وارد شویم  قرار شد  اگر 
درباره  تصمیم گیری  داریم.  زیادی 
افزایش قیمت بنزین در مصوبه دولت 
چاپ شده و در اختیار همه هم هست. 
در  دولت  شده  نوشته  مصوبه  این  در 
قوه  محترم سه  تصویب سران  اجرای 

این تصمیم را گرفت.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه امروز در 
مراسم گشایش رسمی پارک نوآوری و 
فناوری صنعت نفت، در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه مهمترین عامل موفقیت در 
توسعه صنعتی کارآفرینی است و به طور 
معمول قشر جوان این خصلت را دارند؛ 
جوان بودن به سن نیست مهم روحیه 
معظم  مقام  گفت:  است،  تحول گرایی 
نیروهای  از  استفاده  بر  بارها  رهبری 
اینکه  هم  اما  کردند،  تاکید  جوان 
می خواهیم از نیروهای جوان استفاده 

کنیم عده ای حمله می کنند.
آموزش  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
مهندسان نفت در کشور مشکلی وجود 
ندارد و مهندسان خوبی در کشور وجود 
دارد، اظهار کرد:  برای توسعه فناوری 

باید از ایده جدید استفاده کرد، کاش 
سال  سه  فناوری  پارک  تشکیل  ایده 
آمادگی  بود.  به فکرمان رسیده  زودتر 
وقت  وزارت  دوران  پایان  از  پس  دارم 
خود را به عنوان منتور )مشاور( اختصاص 
باشم.به  استارت آپ ها  کنار  در  و  دهم 
دستگاه های  به تازگی  نفت  وزیر  گفته 
نظارتی نامه زدند که به دلیل تاسیس 
نفت  صنعت  فناوری  و  نوآوری  پارک 
به این دلیل که دانشگاه صنعت نفت و  
پژوهشگاه صنعت نفت وجود دارد شما 

را به دادگاه می بریم.
میلیارد  اینکه ۷۰  بر  تاکید  با  زنگنه 
پرداخت  کشور  در  انرژی  یارانه  دالر 
می شود و بهینه سازی مصرف انرژی 
ضرورت دارد، گفت: سرمایه صندوق 

 ۱۰۰ از  نفت  فناوری  و  پژوهش 
 ۵۰۰ به  است  قرار  تومان  میلیارد 
با  وی  یابد.  افزایش  تومان  میلیارد 
بیان اینکه  افزایش تولید نفت افزایش 
قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در 
برای  زیادی  زمان  ما  و  است  منطقه 
استفاده از این فرصت نداریم، گفت:  
با  رانندگی  مثل  نفت  در  وزارت 
تریلر در جاده هراز است که به دلیل 
حواست  روزها  کل  باید  خطرهایش 
جمع باشد زیرا هر بی دقتی منجر به 
سقوط می شود. رانندگی در جاده های 
داخلی سخت تر از جاده های خارجی 

است.
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ۵ 

موافقت نامه همکاری امضا کرد

پنج موافقت نامه همکاری میان پارک 
نوآوری و فناوری صنعت نفت با وزارت 
تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  علوم، 
اصفهان و دانشگاه های صنعتی شیراز، 
علم و صنعت و صنعتی امیرکبیر امضا 
موافقت نامه  نخست،  شد.موافقت نامه 
پارک  میان  که  بود  فناورانه  گرنت 
نوآوری و فناوری صنعت نفت و وزارت 
شد.  امضا  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
پردیس  ایجاد  موافقت نامه  ادامه،  در 
مشترک میان پارک نوآوری و فناوری 
صنعت نفت با شهرک علمی و تحقیقاتی 
موافقت نامه  سه  ادامه،  در  و  اصفهان 
و رشد  نوآوری  ایجاد مرکز  با موضوع 
مشترک، میان پارک نوآوری و فناوری 
صنعت نفت با دانشگاه صنعتی شیراز، 
دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر امضا شد.
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت که 
با حمایت وزارت نفت و با هدف توسعه 
همکاری های  گسترش  و  فناوری ها 
زیست بوم  نقش آفرینان  میان  سازنده 
نوآوری و فناوری مرتبط با این صنعت 
ایجاد شده است، صبح امروز  با حضور 
فناوری  و  علمی  معاون  نفت،  وزیر 
مدیران  از  جمعی  و  ریاست جمهوری 
و  پژوهش  حوزه  فعاالن  و  نفت  ارشد 

فناوری کشور افتتاح شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان 
شرقی به سرمایه گذاری کشورمان در 
و  اشاره کرد  فراسرزمینی  حوزه کشت 
گفت: در حال حاضر منتظر تفاهم نهایی 
با جمهوری آذربایجان و گرجستان در این 
زمینه هستیم.  اکبر فتحی روز دوشنبه 
در یک گفت و گوی خبری افزود:  رفع 
مشکل کوچک بودن قطعات زمین های 
کشاورزی و اقتصادی نبودن واحدهای 
یکپارچه  گرو  در  کشاورزی،  تولیدی 
می  که  است  اراضی کشاورزی  سازی 
تواند هزینه تولید را کاهش داده و ارائه 
خدمات فنی و مهندسی را آسان تر کند.

وی افزود: به دلیل عدم امکان پذیری 
در  کشاورزی  اراضی  سازی  یکپارچه 
ساختار موجود، پیشنهادی تحت عنوان 
ارائه  کشاورزی قراردادی به کشاورزان 
می شود که طبق آن، دغدغه بازرگانی 
بستن  یا  و  تشکل  ایجاد  با  کشاورزان 
قرارداد با پشتیبانی که نهاده های تولید 
را تامین و محصول تولید شده را هم در 
زمان برداشت خریداری می کند، مرتفع 

می شود.رئیس سازمان جهادکشاورزی 
به  اشاره  با  ادامه  آذربایجان شرقی در 
آبریز  منابع در حوضه های  محدویت 
آبریز  اصلی  حوضه  سه  گفت:  استان 
استان که ۵۶ درصد سطح زیر کشت 
دریاچه  حوزه  در  شود،  می  شامل  را 
ارومیه واقع شده که متاسفانه با کم آبی 
و شوری خاک حوضه های آبریز مواجه 
است و به کاهش تولید منجر خواهد 
جمعیت  طرفی  از  داد:  ادامه  شد.وی 
باید  آبریز رو به رشد بوده که  حوضه 

محصوالت بیشتری برای تامین امنیت 
غذایی جامعه تولید شود و از این رو الزم 
است کشت فراسرزمینی موضوعی مهم 
تلقی شود و برنامه ریزی ها در راستای 
با  وی  شود.  انجام  فراسرزمینی  تولید 
تشریح اینکه کشت فراسرزمینی با واردات 
متفاوت  دیگر  کشورهای  از  محصول 
است، افزود: برخی ممالک پتانسیل بالقوه 
برای تولید محصوالت کشاورزی دارند اما 
دانش و ابزارهای الزم برای تولید ندارند 
که می توان با شناسایی ظرفیت این 

کشورها برای تولید محصول مورد نیاز 
خود استفاده کرد.فتحی با بیان درجه 
استراتژیک  محصوالت  کشت  اهمیت 
باید  همواره  گفت:  کشور  داخل  در 
در  ضروری  و  استراتژیک  محصوالت 
داخل کشور تولید شوند، زیرا که روابط 
مثل  مترقبه  غیر  اتقاقات  و  خارجی 
بیماری کرونا می تواند باعث قطع ارتباط 
با دیگر کشورها شده و کشت فراسرزمینی 
با مشکل مواجه شود.وی با اشاره به اجرای 
این طرح توسط جهادکشاورزی آذربایجان 
شرقی گفت: کشت فراسرزمینی با برنامه 
جهادکشاورزی  سازمان  های  ریزی 
استان آذربایجان شرقی با تفاهم با کشور 
گرجستان در تولید محصول ذرت اجرا شده 
و نتایج خوبی به دست آمده است. وی با 
بیان اینکه در طول اجرای طرح کشت 
گذاران  سرمایه  و  فعاالن  فراسرزمینی 
بخش کشاورزی حضور نداشته و استقبال 
چندانی نشد، گفت: برغم آن وزارت جهاد 
کشاورزی پروژه های متعددی را در قالب 

این طرح برنامه ریزی و اجرا خواهد کرد.

از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
رفع شدن مانع بزرگ توسعه اینترنت 
آذری  داد.  »محمدجواد  خانگی خبر 
جهرمی« در صفحه شخصی خود در 
توییتر با اشاره به این که خبر مهمی در 
صنعت ارتباطات رخ داده است، نوشت:  
پس از ۳ سال پیگیری و تالش، دولت 
الیحه »بازپس گیری کانال ها، داکت ها 
مخابرات  از  مخابراتی  حوضچه های  و 

ایران« را به تصویب رساند.
خصوصی سازی  از  پس  افزود:  وی 
مخابرات، این »تصرف« یک مانع جدی 

برای توسعه اینترنت خانگی بود.
به گزارش ایرنا  یکی از دالیل عمده ای 

در  ثابت  ارتباطات  رشد  عدم  به  که 
کشور شده، انحصار ذاتی امکانات پایه 
زیرساختی در این حوزه و نحوه عملکرد 

آن است. نکته دوم بحث سرمایه گذاری 
این  در  سرمایه گذاری  معموالً  است. 
این  از  پیش  است.  بلندمدت  حوزه ها 

برآوردها نشان می داد سرمایه گذاری در 
حوزه ای پهن باند ثابت بین ۶ تا ۷ سال، 
دوره بازگشت سرمایه دارد اما در حال 
حاضر بازگشت سرمایه بین ۱۲ تا ۱۳ 
سال برآورد می شود. در واقع می توان 
گفت سرمایه گذاری در این حوزه دیر 
بازده است از همین رو نوعی بی رغبتی 
برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود 
باید  این بخش  در  دارد.سرمایه گذاری 
مخابراتی  مادر  شبکه  حوزه  در  هم 
و  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  توسط 
هم در حوزه زیرساخت های مخابراتی 
شرکت  سوی  از  دسترسی  و  شهری 

مخابرات انجام می شد.

صنفی  انجمن های  کانون  دبیر 
کامیونداران کشور به مشکالت تولید، 
نیاز  مورد  الستیک  توزیع  و  تامین 
کامیون داران در بازار اشاره کرد و گفت : 
و  پابرجاست  همچنان  مشکالت  این 
بایدبه این نکته توجه کرد که در این زمینه 
امنیت و معیشت کامیون داران از همه چیز 
مهمتر است و نباید به نام حمایت از تولید 
داخل از جیب مردم هزینه کنیم. احمد 
کامیون داران  مشکالت  درباره  کریمی 
نیازشان  مورد  الستیک  تامین  برای 
اظهار کرد: در شرایط کنونی  بازار  در 
استفاده از الستیک های سیمی به جای 
نخی مصرف بیشتر و مزیت بیشتری 
برای کامیون داران از نظر امنیت، کیفیت 

و صرفه اقتصادی دارد  اما به غیر از برند 
داخلی، کارخانه های دیگر، الستیک های 
نخی تولید می کنند البته در این زمینه اگر 
حقایقی را بگوییم، برخی اینگونه تصور و 
برداشت می کنند که  مخالف تولید داخلی 
هستیم.وی با بیان اینکه کیفیت، مالک 
افزود:  است،  کامیون داران  برای  اصلی 
اگر به این نتیجه برسیم که با استفاده 
داخل،  تولید  الستیک های  خرید  و 
خواهد  بهتر  داخلی  برند  آن  کیفیت 
حمایت  داخل  تولید  از  مسلما  شد 
خواهیم کرد اما زمانی که شاهد کاهش 
کیفیت الستیک های تولید داخلی در 
چهل سال گذشته بوده ایم نباید به نام 
حمایت از تولید داخلی از جیب مردم 

از  بدتر  و  کرد  هزینه  کامیون داران  و 
آن امنیت جانی کامیون داران را هم به 
انجمن های  کانون  انداخت.دبیر  خطر 
داد:  ادامه  کشور  کامیونداران  صنفی 
است  )کامیون دار(  کننده  مصرف  این 
که باید تصمیم بگیرد از الستیک تولید 
یا خارجی  کند  استفادذه  باید  داخلی 
اما در برخی از کامیون های حمل مواد 
خطرناک و سوختی و وسایل حمل و 
و  اتوبوس  مانند  سنگینمسافری  نقل 
اهمیت  الستیک  کیفیت  مینی بوس، 
باالیی دارد و باید نسبت به این مسئله 
توجه ویژه ای کرد. دراین زمینه حتی 
تولیدکننده  کارخانه های  از  برخی 
برخی از مشکالت کیفیتی تولیداتشان 

که خط  کردند  اعالم  و  پذیرفته اند  را 
تولید الستیک چینی را فعال خواهند 
برای  البته  کرد:  اضافه  کرد.کریمی 
کامیون داران اولویت با الستیک اروپایی 
با برندهای معتبر و کیفی است و پس از 
آن به دنبال برندهای کره ای می گردد و 
گزینه سوم الستیک های چینی است  اما 
بازهم بین برندهای چینی و ایرانی، ترجیح 
قیمت  و  کیفیت  نظر  از  کامیون داران 
الستیک چینی است.وی گفت: در زمینه 
نظارت بر تامین و توزیع الستیک مشکالت 
بسیاری وجود دارد یکی از این مشکالت 
افزایش قیمت الستیک در شرایطی است 
که نرخ ارز کاهش داشته است به عنوان 
مثال الستیک چینی که در سال گذشته 
با ارز ۲۸ هزار تومانی نهایتا ۱۲ میلیون 
تومان برای کامیون داران تمام می شد 
در حال حاضر به ۱۵ میلیون تومان به 

ازای هر جفت رسیده است.

واکنش زنگنه به سخنان نامزدهای ریاست جمهوری درباره کرسنت و قیمت بنزین

ایران در گرجستان و آذربایجان کشت فراسرزمینی می کند

وزیر ارتباطات:

 مانع بزرگ توسعه اینترنت خانگی رفع شد

اقتصادی

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران اعالم کرد

مشکالت الستیکی کامیون داران همچنان پابرجا
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اخبار کوتاه 

اخبار کوتاه

ادامه مطلب از صفحه نخست

کاش سراغ شناخته شده ها می رفتیم
یک نشست خبری موجب شد تا با یکی از نامزدهای شورای 
شهر قزوین بیشتر آشنا شوم و در همان جلسه و نشست نخست 

احساس کردم این فرد برازنده نشستن در صندلی شوراست.
سخنان  با  که  بود  نامزدی  تنها  شاید  رمضانی«  »اسماعیل 
از  جمعی  و  من  خود  کارشناسی  و  تخصصی  و  مستدل 
خبرنگاران حاضر در نشست را تحت تاثیر قرار داد و بسیار 
خوشحال شدم که افرادی هم پیدا می شوند که حرفی برای 
گفتن در حوزه شهری داشته باشند و البته بسیار متاسف شدم 
که چقدر دیر این نامزد وارد عرصه رقابت شده و هنوز افراد 

زیادی این شخصیت توانمند را نمی شناسند.
وقتی سوابق اجرایی، مدیریتی و اقتصادی» رمضانی «را با سایر 
افراد مقایسه کردم بنظرم آمد پر بار تر و سنگین تر است و 
وقتی به همراه خبرنگاران چند سوال تخصصی و مرتبط با 
از  مدیریت شهری پرسیدیم متوجه شدیم که گنجینه ای 
دانش و تجربه در وجودش نهفته است که بدون تردید شهر 

قزوین می تواند از آن بهره مند شود.
برای  متخصص  و  جوان  نامزد  این  رمضانی«  »اسماعیل 
ترافیک  تا  پایدار  درآمد  از  شهری  های  چالش  تمام 
شهری، طرح های عمرانی، حفظ باغستان، جذب سرمایه 
گذار و توسعه متوازن و منطقی شهر قزوین برنامه های 
به  مناسب  فرصت  در  توانست  می  اگر  که  داشت  عملی 
رای  تردید  بدون  کند  عرضه  قزوین  فهیم  شهروندان 
آگاهانه بخش زیادی از شهروندان را بدون هیچ تطمیع 
و هزینه ای و رای خریدن و با منطقی توام با صداقت و 

دانش نصیب خود می کرد.
این که از تجریه توسعه شهری برخی شهرهای بزرگ جهان 
در  فاصله خدمات شهری  استفاده کنیم،  برداری  الگو  برای 
از سرمایه  اینکه  برنامه کاهش دهیم،  با  را  جنوب و شمال 
گذاران خارج از کشور برای اجرای طرح های گردشگری در یله 
گنبد و طرح ویالسازی در کامان و زرشک و دولتخانه صفوی 
و گراند هتل بهره برد، منوریل را در شهر پیاده کرد، این که 
ارائه طرح های بزرگ و جلب  اتکا به رای اقوام به  به جای 
آرای همه مردم و نخبگان فکر کرد و یا از فروش ذخیره زمین 
های شهری خودداری و طرح های اقتصادی را جایگزین کسب 
درآمد پایدار کرد و برای معماری و شهرسازی و توسعه شهری 
متناسب با رویکرد انسان محور برنامه داشت نشان از برنامه 

محور بودن این نامزد است.
روی صندلی  بر  قیمتی  هر  دارندبه  آرزو  برخی  امروز  شاید 
شورای شهر تکیه بزنند و برای آن حاضرند هزینه کنند یا 
برخی  اما  کنند  خود  های  حمایت  وارد  را  سیاسی  احزاب 
نیز دنبال تاثیرگذاری در تامین زندگی شهری مناسب برای 

شهروندان خود هستند.
یادمان باشد رای ارزشمند خود را به کسانی دهیم که آنقدر 
بزرگ هستند که با نشستن در صندلی شورا مغرور نشده بلکه 
به آن اعتبار و جایگاه می دهند و حتما از این افراد که بزرگتر 
از پست خود هستند می توان انتظار خدمت داشت که مدیون 

جناح های سیاسی نیزنخواهند بود
این مرقومه یک رپرتاژ نیست بلکه نگاهی از سر دلسوزی 
رسانه ای است که شهروندان در توانمندی همه نامزدها 
 ۴ در  که  برگزینند  را  افرادی  و  کرده  بیشتری  مطالعه 
عقب  جبران  و  شهروندان  به  بدنبال خدمت  آینده  سال 

ماندگی ها خواهند بود.
این رای حق من و شماست ، توصیه می کنیم یک بار با دیدگاه 
و رویکرد نامزدهایی چون »اسماعیل رمضانی « آشنا شوید و 
حرفهایش را بشنوید شاید همانی باشد که شما دنبالش هستید 

تا در لیست ۹ نفره شما جای بگیرد.

نظارت بر عملکرد شوراها تقویت می شود
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از احتمال اعمال 
تغییرات جدی در قانون فعلی انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
روستا خبر داد. محمد صالح جوکار در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، با تاکید توجه ویژه به نظارت پسینی بر 
شوراها بعد از انتخابات، گفت: در قانون فعلی انتخابات شوراها 
نظارت بر این نهاد مردمی پیش بینی نشده و ناظر بر انتخابات 
است که شامل نظارت بر انتخابات و تایید صالحیت ها می 
شود.رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: 
در اصالح قانون انتخابات به این موضوع خواهیم پرداخت و 
در قالب هیئتی شامل نمایندگان و سایر دستگاه های نظارتی 
این موضوع را پیگیری می کنیم.     وی افزود: درباره این که 
ترکیبش باید چگونه باشد باید صبر کنیم تا پس از بررسی در 
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس به جمع بندی 
در این موضوع برسیم. هیئت جامعی باید باشد که در مرکز، 
استان ها و شهرستان ها نظارت پسینی بر عملکرد شوراهای 

شهر و روستا داشته باشند.
وی ابراز کرد: ترکیب فعلی که فقط شامل نمایندگان مجلس 
باشد نمی تواند به وظایف نظارتی خود به درستی عمل کند و 
الزم است به منظور تحقق شفافیت، دستگاه های دیگر را در 

این موضوع دخیل کنیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: طرح 
اصالح قانون انتخابات شوراها قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
در دستور کار کمیسیون شوراها قرار داشت تا این اتفاق صورت 
بگیرد اما تصمیم گرفتیم رفع تمام آسیب های قانون انتخابات 
شوراها که با آن مواجه هستیم را پس از برگزاری انتخابات در 

دستور کار قرار دهیم.
وی تاکید کرد: احتماال کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  
تغییرات جدی در قانون انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 

روستاها و نظارت بر عملکرد شوراها ایجاد خواهد کرد.

گروسی:
 بدون توافق هسته ای با ایران

»کور سرگردان« خواهیم بود 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت و گویی به 
سواالتی درباره تحوالت برنامه هسته ای ایران و نظارت آژانس 

بر آن پاسخ داد. 
رافائل  اکسیوس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با 
این پایگاه خبری گفت که داشتن یک توافق هسته ای با ایران  

»ضرورت دارد« وگرنه کور سرگردان خواهیم بود.
ایران  دارد که  قبول  آیا  این سوال که  به  پاسخ  گروسی در 
یک برنامه هسته ای تسلیحاتی دارد، گفت: نه در حال حاضر 

اطالعاتی وجود ندارد که چنین چیزی را نشان بدهد. 
اما او درباره مقارن شدن افزایش سطح غنی سازی ایران با 
کاهش یافتن میزان دید)نظارت بر برنامه هسته ای ایران( در 
ماه های اخیر ابراز نگرانی کرد. گروسی ادامه داد: این موضوع 
بسیار جدی است. وقتی در سطح ۶۰ درصد غنی سازی می 
کنید، بسیار نزدیک هستید. این از نظر فنی غیر قابل تمیز با 
مواد در سطح تسلیحات است. بنابراین،  وقتی این موضوع را 
با این امر مسلم که دسترسی بازرسی ما در حال کاهش یافتن 

است، می بینیم من نگران می شوم. 

رییس ستاد انتخابات کشور:
بیش از ۵۹ میلیون رای دهنده در انتخابات 

شرکت می کنند
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: از ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار 
واجد شرایط رای دادن در انتخابات ۲۸ خرداد، یک میلیون و 

۳۹۲ هزار و ۱۴۸ رای اولی هستند. 
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جمال عرف روز دوشنبه در 
نشست خبری با تبریک دهه کرامت گفت: در حوزه ریاست 
جمهوری بیش از ۶۷ هزار صندوق رای را آماده و با ناظر نهایی 
کردیم در حوزه شوراها ۷۵ هزار صندوق و در نمایندگی های 
سراسر  جهان ۴۵۰ صندوق در نظر گرفته شده است. یک 
و نیم میلیون نفر عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی مشارکت 

می کنند.  
رییس ستاد انتخابات کشور درباره واجدین شرایط گفت: ۵۹ 
میلیون و ۳۱۰  هزار و ۳۰۷ نفر مرد  و ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار 
و ۳۸ زن  واجد رای دادن هستند. یک میلیون و ۳۹۲ هزار و 
۱۴۸ رای اولی که ۷۰۶ هزار و ۹۸۸ نفر مرد و بقیه زن هستند.  
و  الکترونیکی  صندوق  انتخاباتی  اقالم  کلیه  افزود:  وی 
غیرالکترونیک و احراز هویت ارسال و واکسیناسیون ۵ هزار و 
۵۰۰ نفر از عوامل اجرایی انجام شده است. با همکاری وزارت 
بهداشت قرار شد با استفاده از واکسن ایرانی این واکسیناسیون 
انجام شود و امروز قول دادند در کمیته اخالق موضوع مطرح 

و این کار انجام شود.
انتخابات  ستاد  اقدامات  درباره  وزارت کشور  معاون سیاسی 
برای برگزاری انتخابات پرشور و تمهیدات پروتکل بهداشتی، 
گفت: از مهرماه سال گذشته تمهیدات این انتخابات آغاز شد 
و ۱۲ جلسه شخصا به صورت حضوری و ویدئوکنفرانسی با 
همه روسای ستاد انتخابات داشتم که یکی از بحث های اصلی، 

مشارکت حداکثری بود.
عرف اضافه کرد: عالوه بر این ۶ جلسه با احزاب و گروه های 
سیاسی برگزار کردم. وزیر هم با استانداران جلسه داشت و دو 
جلسه با فعاالن سیاسی نشست داشت و همه تالش وزارت 
کشور این بود همه گروه های مرجع فعال شوند تا انتخابات 

پرشور داشته باشیم.
وی درباره چگونگی رسیدگی تخلفات انتخاباتی، اظهار کرد: 
عناوین تخلفات انتخاباتی از زمان تبلیغات و روز رای گیری 
براساس قانون تصریح شده و بازرسی وزارت کشور و پیشگیری 
قوه قضاییه فعال هستند و از مجاری قانونی همه این مطالب 
شهر  از  ای  نقطه  در  داشت  اصرار  ستادی  می شود.  دنبال 
تجمع شود و اجزای فرمانداری و ستاد تامین به لحاظ مسایل 
بهداشتی گفتند تا تجمع به استادیوم انتقال دهند و این به 

معنای ممنوعیت نبود.  
عرف ادامه داد: یکی از مفروضات وزارت کشور احتمال کشیده 
شدن انتخابات به دور دوم است که در این زمینه تعرفه های 
الزم چاپ و اگر دور دوم کشیده شد جمعه بعد دور دوم برگزار 

می شود.
رییس ستاد انتخابات وزارت کشور در پاسخ به پرسش ایرنا 
براساس  گفت:  انتخابات،  نامزدهای  صالحیت  تایید  درباره 
آمار نهایی از تایید صالحیت ها ۸۵ درصد ثبت نام کنندگان 
کنندگان  نام  ثبت  درصد   ۹۲.۵ و  شهر  اسالمی  شوراهای 

شوراهای اسالمی روستا تایید نهایی شده اند.
وی ادامه داد:  ۴۳.۴۴ درصد ثبت نام کنندگان مجلس شورای 
نام کنندگان مجلس خبرگان  ثبت  و ۲۶.۱ درصد  اسالمی 

رهبری تایید صالحیت نهایی شده اند.
عرف درباره برگزاری گردهمایی های انتخاباتی و رعایت نشدن 
پروتکل ها در همایش انتخاباتی اهواز، گفت: پروتکل ها همه 
چیز را مشخص کرده است. مثالً به آنها گفته شده است که 
۳۰ درصد ظرفیت محل برگزاری یا فواصل شرکت کنندگان 
رعایت و همچنین از فضای باز و ماسک استفاده شود. روسای 
ستاد انتخابات می توانند این تعادل را برقرار و همایش ها را 

برگزار کنند.
روسای  انتخابات،  ستاد  افزود:  کشور  انتخابات  ستاد  رییس 
ستادها، سپاه، بسیج و ناجا به موارد پروتکل های بهداشتی 

رسیدگی می کنند و اگر الزم باشد به بازرسی می رود.
وی با بیان اینکه نباید برگزاری همایش ها را تعطیل کنیم، 
اظهار کرد: تعطیل کردن همایش ها و میتینگ ها مشارکت 
حداکثری را زیر سوال می برد بنابراین از اعضای ستاد انتخابات 
می خواهم تا آن دستورالعملی که ۸ خرداد به آنها ابالغ کرده ایم 
و  گردهمایی ها  و  کنند  ابالغ  شهرستان ها  و  استان ها  به  را 

همایش ها با رعایت پروتکل ها برگزار شود.
عرف گفت: آخرین آماری که عرض کردم، همان چیزی بود 
که در آن جلسه خدمت معاون کنسولی و مدیرکل کنسولی 
که رییس ستاد انتخابات خارج کشور ما هم هستند،  نشستیم 
و بحث کردیم ولی آخرین آماری که االن به من دادند با آن 

چیزی که من بیان کردم تفاوتی دارد.
رییس ستاد انتخابات کشور افزود: ۱۰۱ کشور و ۱۳۳ نمایندگی 
یعنی دو مورد بیشتر از آنچه که من در ابتدا عنوان کردم، ۲۳۴ 

شعبه و ۴۵۰ صندوق آن چیزی است که آقایان انجام دادند.

که  طور  همان  گفت:  رضایی  محسن 
در انقالب اسالمی و دفاع مقدس همه 
مردم و اقوام وارد صحنه شدند، در دولت 
اقدام و تحول نیز همه مردم وارد صحنه 
کارگاه های  به  ایران  تمام  و  می شوند 

بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد شد. 
در  رضایی  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
گفت وگوی تلویزیونی با مردم خوزستان 
بهترین  ایران  سرزمین  کرد:  اظهار 
قطعه عالم است؛ چشم اندازهای بدیع 
و اقلیم های متنوع و پوشش گیاهی و 
چهار فصل همیشه پربازده آن، طبیعتی 
به وجود آورده که گویی جهان کوچکی 
در ایران ما شکل گرفته است و از همه 
قاره های عالم قطعه ای در ایران وجود 

دارد.
وی افزود: ایران سرزمین اقوام، قبیله های 
از  ماالمال  رویاهای  غرور،  از  سرشار 
پاکی و شور و مردم پاک نهاد به زاللی 
هر  است.  عالم  جوشان  چشمه های 
صدفی را از گوهرش می توان شناخت. 
ایران را با ایران باید شناخت؛ طبیعت، 
مهمان نواز،  مردم  نوابغ،  ادبیات،  هنر، 
بناهای باشکوه و سابقه تاریخی و تمدنی 
چند هزار ساله ایران اسالمی، حکایت از 
این گوهر پاک و کمیاب در عالم است.

دوره  سیزدهمین  انتخابت  نامزد  این 
ریاست جمهوری گفت: هنر امام انقالب 
اسالمی این بود که با کمک عشق به 
وطن و اسالم، همه ایرانی ها را دور هم 
وجود  به  بزرگی  انسجام  و  کرد  جمع 
و  شدیم  واحد  و  یکی  دوباره  و  آورد 
متأسفانه  ایستادیم.  خود  قامت  روی 
نادرست در دو سه دهه  سیاست های 
اخیر موجب شد که این توانایی عظیم 
و این قامت بلند ایران، خم شود و در 
مقابل مشکالت، احساس ناتوانی و بعضاً 

ناامیدی دست دهد.
رضایی بیان کرد: ما دوباره می خواهیم 
قیام کنیم و روی پای خود بایستیم و 
حرکتی از نو با دولتی نو آغاز کنیم؛ آری 

آغاز جدید.
انقالب  در  ما  بزرگوار  امام  افزود:  وی 
دور  را  استان ها  همه  و  اقوام  اسالمی 
هم جمع کرد و اتفاق بزرگی رخ داد و 
انقالب اسالمی به پیروزی رسید. غرب 
و شرق هیچ کدام نتوانستند در مقابل 
ملت ایران بایستند. برای بار دوم امام 
همه اقوام و استان ها را دور هم جمع 
کرد و یک جنگ تحمیلی که در آن 
پنج استان درگیر بود و بیش از ۴۰، ۵۰ 
کشور پشت سر صدام حسین بود، را به 

زباله دان تاریخ انداخت.
دوره  سیزدهمین  انتخابت  نامزد  این 
آیا  کرد:  تصریح  جمهوری  ریاست 
نمی توانیم یک بار دیگر همه استان ها 
و اقوام را دور هم جمع کنیم و حرکت 
سومی را آغاز کنیم؟ حتما می توانیم. با 
وجود رهبر فرزانه ای که داریم و جوانان 
بار  نتوانیم  چرا  داریم،  که  غیرتمندی 

سوم قیام کنیم؟ حتماً می توانیم.
اقتصادی،  فرهنگی  قیام  گفت:  وی 
اقتصادی،  محاصره  شکستن  قیام 
برای  قیام  بزرگ،  پیشرفت های  قیام 
تشکیل  برای  قیام  بهتر،  زندگی های 
اینکه  برای  قیام  و  دولت وحدت ملی 
شهروند درجه ۱ و ۲ در قاموس نظام 

جمهوری اسالمی وجود نداشته باشد.
که  نیست  طور  این  افزود:  رضایی 
انتخابات، از قبل مهندسی شده باشد 
عزیز  بیاید. هموطنان  بیرون  فردی  و 
را  صندوق ها  سرنوشت  که  هستند 
که  گفت  خواهند  و  می کنند  تعیین 

انتخاب اصلی در دست آن ها است.
وی بیان کرد: آری ما می خواهیم قیام سوم 
را برای زندگی بهتر، بهزیستی، سربلندی 
کشاورزان، کارگران، معلمان، بازنشستگان 
بهترین  چهره  از  غصه  و  غم  زدودن  و 
مردمان روی زمین، برای پیشرفت ایران 
و دستیابی به قله های بلند داشته باشیم. 
همان طور که در دفاع مقدس و انقالب 
چنین کاری انجام دادیم.این نامزد انتخابت 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری افزود: 
چنین قیامی یک شرط دارد و آن هم این 
است که همه با هم حرکت کنیم. دولت، 
زندگی، ثروت، قدرت و ایران برای همه 
است و ان شاءاهلل این کارها را با تکیه به 
انجام خواهیم داد و  حمایت های مردم 
دوباره استان ها و اقوام ایرانی را به میدان 
می آوریم.وی گفت: ما مناطق اقتصادی 
درست می کنیم و به استان ها اختیارات 
و مسئولیت خواهیم داد. یعنی اگر در 
یک استان مردم سپرده هایی در بانک 
این سپرده ها در همان  باشند،  داشته 
استان باید سرمایه گذاری شود نه اینکه 
۴۰ درصد سپرده های مردم هر استان 

به تهران بیاید و از تهران به ارز تبدیل 
و ارز خارج شود.

رضایی تصریح کرد: قرار نیست تهران، 
از  خارج  و  کند  استثمار  را  استان ها 
ایران نیز تهران را استثمار کند. اینکه 
از  مردم  ثروت  و  استانی  نیروهای 
استان ها به تهران بیاید و از تهران به 

خارج برود را پایان خواهیم داد.
نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
اقتصادی  قطب های  گفت:  جمهوری 
ایجاد می کنیم و این طور نخواهد بود 
که از تهران نسخه واحدی برای همه 
دولت  و صادر شود.  پیچیده  استان ها 
ما که دولت اقدام و تحول است، دولت 
بی پشتوانه  وعده های  به  دادن  پایان 
و  است  شده  تمام  شعار  زمان  است. 

اکنون زمان برنامه و اقدام است.
وی بیان کرد: در دولت اقدام و تحول 
برای هر استانی برنامه خاص با کمک 
مردم همان استان تنظیم شده است. 
استانی نداریم که نسخه مخصوص آن 
نوشته نشده باشد. هر استانی طبیعت 
خاص و اقلیم خاص خود را دارد. این 
طور نیست که فوالد از استان هرمزگان 
به یک جایی که مرکز هنرهای دستی 
منطقه  این  آب  و  برود  است،  ایران 
از  آن  دستی  هنرهای  و  شود  خشک 
بین برود و با مشکل مواجه شود. چرا 

باید چنین کاری انجام شود؟
استانی  و  رضایی گفت: هر سرزمینی 
نسخه خاص خود را نیاز دارد و نوشتن 
نسخه واحد برای همه استان ها از تهران، 
ظرفیت ها،  گرفتن  نادیده  معنی  به 
مزیت ها، قابلیت ها و استعدادهای مردم 

هر استان است.
وی افزود: دولت اقدام و تحول متناسب 
با ظرفیت ها، استعدادها و توانایی های 
بهبود  و  پیشرفت  نسخه  استان،  هر 
زندگی را تهیه کرده و اجرا خواهد کرد.

دوره  سیزدهمین  انتخابات  نامزد  این 
ریاست جمهوری گفت: البته برخی از 
مسائل مانند یارانه ۴۵۰ هزار تومانی، 
عمومی و برای همه استان ها است اما 
برخی از فعالیت های خاص هر استان 
متناسب با مردم هر استان باید تهیه و 
اجرا شود. اگر فوالد نیاز به آب فراوان 
دارد و باید در سواحل باشد، دلیلی ندارد 
که به مرکز ایران یا جاهای دیگر منتقل 
و  خشکسالی  مشکالت  دچار  و  شود 

کمبود آب شویم.
وی افزود: البته این اقدامات کافی نیست 
و اختیارات تصمیم گیری در زمینه اقتصاد 
را هم به استان ها می دهیم. یعنی مناطق 
و قطب های اقتصادی ایجاد می شود. به 
طور مثال آذربایجان می تواند با شمال 
و  آذربایجان  جمهوری  ترکیه،  عراق، 
ارمنستان تجارت عظیمی داشته باشد. 
با  می تواند  نیز  بلوچستان  و  سیستان 
افغانستان، پاکستان و از دریای عمان با 
هندوستان مبادالت بزرگی داشته باشد. 
خراسان نیز می تواند با آسیای مرکزی، 
خوزستان با شمال خلیج فارس، کویت و 
عراق، کرمانشاه و ایالم و سایر استان ها هر 
کدام می توانند به اندازه یک کشور تولید 
داشته باشند.رضایی تصریح کرد: بسیاری 
از کشورهای اروپایی کمتر از استان های 
ما تولید دارند. سرزمین ۲۵ کشور اروپایی 
در ایران جای می گیرد. ایران بسیار بزرگ 
است. همان طور که در انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس همه مردم و اقوام وارد صحنه 
شدند، در دولت اقدام و تحول نیز همه 
مردم وارد صحنه می شوند و تمام ایران به 
کارگاه های بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد 
شد اما مشروط به اینکه جوانان ما نشاط 
بانوان  همه  ظرفیت  از  و  باشند  داشته 
استفاده کنیم و شور و نشاط را در کشور 
به وجود بیاوریم.وی بیان کرد: همچنین 
باید آزادی های اجتماعی را در چارچوب 
قانون رعایت کنیم و مرتب به جوانان 
گیر ندهیم و اجازه دهیم فعالیت کنند 
و به جوانان نیز آموزش دهیم و توانایی 

و مهارت هایشان را باال ببریم.
دوره  سیزدهمین  انتخابات  نامزد  این 
ریاست جمهوری گفت: اگر این اقدامات 

سرعت  با  نتوانیم  چرا  دهیم  انجام  را 
زندگی مردم را بهبود ببخشیم و ایران را 
به قله های بلند برسانیم؟ من این تجربه 
را دارم. دولت ما این تجربه را دارد و 
جوانان ۱۸ تا ۲۰ ساله و اقوام مختلف 
را دور هم جمع کرد و کارهای بزرگی 

مانند آزادسازی خرمشهر را انجام داد.
افرادی  بود؛  عجیب  خیلی  افزود:  وی 
به  درجه،  زیر ۴۰  دمای  با  مناطق  از 
زبان ها  با  درجه   ۵۰ باالی  خوزستان 
آمدند و دست ها گره  اقوام مختلف  و 
بار  یک  ایستادند.  هم  پشت  و  خورد 
دیگر دولت ما می خواهد چنین وحدتی 

در ایران به وجود بیاورد.
رضایی گفت: چپ و راست کردن، این 
قوم و آن قوم کردن، این پارتی بازی ها و 
این بی عدالتی ها، همه باید کنار بروند و 
این کار را انجام خواهیم داد. تجربه شده 

است و کار سختی نیست.
وی تصریح کرد: آیا ارزش بیرون کردن 
فقر، گرانی، بیکاری و تبعیض کمتر از 
بیرون کردن سربازان صدام حسین از 
خرمشهر است؟ اگر این مقدس است 
به  ایران تجربه شده است، پس  و در 
فضل خداوند، دولت اقدام و تحول یک 
بار دیگر با کمک مردم و حمایت های 
و  عصر)عج(  ولی  حضرت  بیکران 
را  کار  این  انقالب،  رهبر  سیاست های 
انجام خواهد داد. برای رسیدن به این 

ایده بزرگ چند خط مشی داریم.
دوره  سیزدهمین  انتخابت  نامزد  این 
این راستا  افزود: در  ریاست جمهوری 
از  را  تحول  و  اقدام  دولت  استانداران 
خواهیم  انتخاب  استان  همان  مردم 
کرد. کدام استان است که مردان و زنان 
بزرگی نداشته باشد؟ سرزمین ایران در 
هر استان و قومی، دارای مردان بزرگی 
قرار  غفلت  مورد  متاسفانه  که  است 

گرفته اند. ما پارتی بازی نمی کنیم.
وی گفت: به طور مثال برای هر استان 
۱۰ نفر می توانند کاندیدای استانداری 
شوند و جمعی از نخبگان استاندار را 
مرکزی،  دولت  اینکه  نه  کنند  تعیین 
رفیق و رفقای خود که با آن هماهنگ 
استان  به  از یک جای دیگر  را  باشند 
قوی  چه  و  ضعیف  چه  ببرد؛  دیگری 
و این کار را تنها برای منافع خودش 
انجام دهد.رضایی تصریح کرد: ما این 
از  مجمعی  و  می دهیم  پایان  را  کار 
نخبگان تشکیل می دهیم و بر اساس 
سه  دو  نمره بندی،  و  برنامه هایشان 
پیشنهاد  ما  به  استاندار  عنوان  به  نفر 
انتخاب  را  نفر  یک  و  می شوند  داده 
خواهیم کرد. ممکن است دو نفر دیگر 
نیز معاونین وی باشند تا تیم قوی و 
با  استان  همان  فرزندان  از  قدرتمند 
از  تخصص و مدارک مناسب و خارج 
هر باند و جناحی برای مردم استان کار 
کنند و اختیارات را بر اساس اصل ۱۲۷ 

قانون اساسی خواهیم داد.
وی افزود: همچنین از طریق امکانات 
پژوهشی و اطالعاتی که داریم به مدیران 
استان ها کمک می کنیم و آن ها را رها 
نمی کنیم. مساله دیگر این است که ما با 
همه توان، پشت استانداران خواهیم بود 
اما اجازه تصمیم گیری را به خودشان 
خواهیم داد. استانداران و نمایندگان ما 
در اداره کشور، مسلوب االختیار نیستند 

اما هدایت و حمایت می شوند.
دوره  سیزدهمین  انتخابات  نامزد  این 
ریاست جمهوری گفت: اولین توجه ما 
به اقشار آسیب پذیر از جمله معلمان، 
دولت  کارکنان  و  کارگران  کشاورزان، 
یارانه ۴۵۰ هزار  بر  بود. عالوه  خواهد 
در  را  تولید  و  اشتغال  مساله  تومانی، 
شغل  تا  کرد  خواهیم  اجرا  استان ها 
ایجاد شود.رضایی تصریح کرد: از جمله 
مهم ترین کارهایی که انجام خواهیم داد 
این است که نهضت بزرگ خانه سازی 
امروز هزینه  راه می اندازیم.  را  ایرانیان 
هر مترمربع ساختمان ۳.۵ تا ۵ میلیون 
تومان است یعنی یک خانه ۸۰ متری 
تمام  تومان  میلیون   ۳۲۰ با  حداکثر 
می شود. بانک ها به هر کسی ۱۰ درصد 

یعنی ۳۰ میلیون تومان آورده داشته 
باشد ۹۰ درصد دیگر را وام می دهند.

وی افزود: برای این منزل، وثیقه نیاز 
است  قرار  که  منزلی  همان  و  نیست 
ساخته شود، وثیقه بانک خواهد بود و 
مالکیت آن برای مردم است اما همان 
سند در بانک می ماند تا اقساط منزل 
تمام شود. سود آن نیز به دولت پرداخت 
می شود. یعنی مردم با ۱۰ درصد آورده، 

صاحب خانه می شوند.
دوره  سیزدهمین  انتخابت  نامزد  این 
برخی  شاید  گفت:  جمهوری  ریاست 
چنین  رضایی  آقای  دوباره  بگویند 
صحبتی کرده است. چطور در اروپا و 
انجام می شود و   آمریکا چنین چیزی 
وام های رهنی وجود دارد؟ من تعجب 
و  اروپا  در  که  کسانی  چطور  می کنم 
آمریکا درس خوانده اند، افکار غربی را 
ایران  را در  اما تجارب غربی  می آورند 

پیاده سازی نمی کنند.
وی افزود: در آمریکا با ۱۰ درصد آورده، 
برای مردم خانه می سازند. خانه سازان 
از  و  می شوند  سرمایه  بازار  وارد  هم 
طریق بازار سرمایه، نقدینگی جذب و 
داده  مردم  به  و  خانه ساخته می شود 

می شود.
را  مسکن  اگر  کرد:  تصریح  رضایی 
راه اندازی کنیم، ۳۰۰ صنعت از جمله 
در و پنجره سازی و سیمان و موزاییک، 
پشت سر آن راه می افتد و شغل های 

زیادی ایجاد می شود.
وی افزود: اسفا از این گروه های سیاسی 
خودشان  با  دعوا  سرگرم  تنها  که 
هستند. نمایش نامه درست می کنند و 
شعبده بازی می کنند. باید به فکر مردم 
صاحب  و  ما  ولی نعمت  مردم  باشند. 
هم  آن  هستند؛  انقالب  و  مملکت 

بهترین مردم عالم.
دوره  سیزدهمین  انتخابات  نامزد  این 
ریاست جمهوری گفت: من و دوستانم 
مانند دوران جنگ که زیر شیمیایی و 
بمباران رفتیم، یک بار دیگر خودمان را 
سپر ملت ایران می کنیم و مشکالت را 
حل خواهیم کرد. نمی گذاریم این غم 
و غصه که بر چهره مردم ایران نشسته 
نان  نمی دهیم  اجازه  کند.  پیدا  تداوم 
قرضی، زباله گردی و کولبری بر قامت 

بلند ملت ایران بنشیند.
وی افزود: من معتقد هستم حفظ کرامت 
انسانی، مهم ترین هدف دولت من  است 
که باید به آن عمل کنم. آبرو، حیثیت 
و موج نشاط و شادی در زندگی مردم، 
مهم ترین آرزوی دولت من است که تالش 
می کنیم با کمک خود مردم و حمایت های 
مداوم دولت، این اتفاق بیافتد.رضایی گفت: 
مساله ازدواج جوانان برای من بسیار مهم 
است. همچنین حقوق خانه داری را رعایت 
کار  نفر  دو  خانه ای،  هر  در  می کنیم. 
می کنند. مرد بیرون از خانه کار می کند 
اما اگر زحمات زن در خانه کار محسوب 
نشود و بابت آن حقوق پرداخت نشود، 
هزینه کار مرد را زن و فرزندان می پردازند. 
آیا تربیت فرزندان آینده، شغل نیست؟وی 
تصریح کرد: ما به گروه اول یعنی همه 
بیشتر  و  فرزند  دو  دارای  خانه دار  زنان 
که سه ماه آموزش تربیت فرزند و سه 
ماه آموزش حفظ سالمت و بهداشت را 
بگذرانند، حقوق پرداخت خواهیم کرد. 
ارتقای کرامت انسانی را از داخل خانه ها 
آغاز می کنیم تا به شهر و استان و کشور 
برسد.این نامزد انتخابت سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری بیان کرد: عالوه بر مساله 
کارهای  و  کسب  خانه داری،  و  ازدواج 
خانگی را در خانه ها توسعه می دهیم و 
شهرها را اقتصادی خواهیم کرد تا رونق 
اقتصادی و اقتصاد ملی از پایین به باال 
بجوشد وگرنه دولت هایی که می آیند یک 
توده برفی به نام درآمد نفت در دست 
دارند و از باال دست به دست می شود و 
همان وسط راه، این برف تمام می شود و 
چیزی به زندگی مردم نمی رسد.وی افزود: 
اگر اقتصاد از پایین به باال بجوشد، آن باال 
انبوهی برف جمع می شود و دولت می تواند 
از طریق مالیات اداره شود بنابراین به دلیل 
انسانی  اینکه مساله من حفظ کرامت 
برنامه ریزی  است،  ایرانی  خانواده های 
اقتصاد کشور را تغییر خواهم داد.رضایی 
گفت: من می دانم که مردم خوزستان بر 
چه ثروتی خوابیده اند و چگونه در حد 
حداقل ها هم به آن ها رسیدگی نمی شود. 
منبع عظیم نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد، 
آب و برق و مجموعه عظیمی از اقتصاد 
کشور را خوزستان فراهم کرده است اما 
دولت های گذشته با وجود اینکه مردم 
خوزستان به همه آن ها رای باالیی دادند، 

عملکرد درستی نداشته اند.

محسن رضایی:

در دولت اقدام و تحول، ایران به کارگاه بزرگ اقتصادی تبدیل می شود

سیاسی
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تامین زیرساختهای مخابراتی
 در محل چاه نفت و گاز هیرکان

گرگان- لقمان میرزاعلی/
اداره مخابرات شهرستان گمیشان ، سیستم اکانتینگ بی سیم 
در محل اکتشاف نفت را راه اندازی کرد . به گزارش اداره روابط 
عمومی مخابرات منطقه گلستان و به نقل از مهندس محمد 
صدیق قاری با هماهنگی های انجام شده از سوی مدیریت 
تجاری و همکاری اداره دیتا و انتقال شبکه سیستم اکانتینگ 
بی سیم در محل کمپ استراحت دکل اکتشاف نفت راه اندازی 
شد .رئیس اداره مخابرات شهرستان گمیشان با اشاره به اهمیت 
پروژه اکتشاف نفت در این شهرستان گفت :مخابرات با واگذاری 
سرویسهای مناسب و مورد نیاز در محل چاه نفت و گاز هیرکان 
، توانسته است زیرساختهای مناسب ارتباطی را فراهم نموده و 
از این لحاظ کمک بزرگی در اجرای مناسب پروژه داشته است . 
رئیس اداره مخابرات شهرستان گمیشان با اشاره به اقدامات 
انجام شده در جهت توسعه مخابرات در این شهرستان گفت : 
مخابرات شهرستان گمیشان با دارا بودن ۴۵۰۰ مشترک تلفن 
ثابت ،     ۲۶۷۰۰  مشترک تلفن همراه و  ۲۶۰۰مشترک 
اینترنت پرسرعت در راه واگذاری سرویسها مناسب به مشتریان 
تالش کرده و در این راستا رفاه حال مشتریان و رضایت آنها 

را مد نظر دارد .

برگزاری مراسم به مناسبت میالد حضرت 
معصومه )س( در مخابرات منطقه گلستان

گرگان- سمیه میرزاعلی/
به مناسبت میالد حضرت معصومه )س( مراسمی با حضور 
بانوان همکار برگزارشد.به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه گلستان ، مراسمی با حضور بانوان همکار بصورت ویدئو 

کنفرانسی برگزار شد . 
در این مراسم که خانم دکتر غالمی استاد دانشگاه به ایراد 
با اشاره به آسیب های اجتماعی که در  سخنرانی پرداخت 
جامعه مشاهده می شود نقش خانواده در شرایط کنونی را 
و موفق در  بالنده  فرزندان   : بسیار حساس دانست و گفت 
خانواده های بالنده رشد می یابند و مسئولیت والدین در دوره 
کنونی بیشتر است و این به  گستردگی محتوی و اطالعاتی 
است که هرروزه در ذهن فرزندان وارد شده و اجتناب ناپذیر 

است. 
در پایان این مراسم از دختران همکار که به سن تکلیف رسیده 
اند تجلیل و به یکی از فرزندان دختر همکار که حافظ جزء 

۳۰قرآن بوده است هدیه ای به رسم یادبود اهداء شد . 

16 روستای شهرستان بافق در استان یزد 
به شبکه گاز طبیعی متصل شد

با گازرسانی به ۱۶ روستای شهرستان بافق در استان یزد مردم 
این مناطق تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد طی مراسمی که با حضور 
استاندار یزد و تنی چند از مسئولین استانی برگزار شد، به 
تشریح پروژه مذکور پرداخت و گفت: گازرسانی به ۱۶ روستای 
شهرستان بافق با اجرای ۶۶ کیلومتر شبکه توزیع پلی اتیلن، ۸ 
کیلومتر خط تغذیه فوالدی به قطر ۶ اینچ و نصب یک ایستگاه 
تقلیل فشار )TBS( به ظرفیت ۵ هزار متر مکعب بر ساعت 
صورت پذیرفته که قابلیت گازرسانی به ۷۰۰ خانوار مسکونی، 
۲ واحد صنعتی مشمول بند ق و همچنین معدن کوشک را 

فراهم خواهد آورد.
میدانشاهی در ادامه یادآور شد: با اجرای ۴۷۷ کیلومتر شبکه 
و نصب ۱۰ هزار ۸۲۶ انشعاب در شهرستان بافق، هم اکنون 
قرار  گاز طبیعی  این شهرستان تحت پوشش  ۹۹/۶ درصد 
گرفته که با در نظر گرفتن پوشش ۹۹/۱ درصدی جمعیت 
کل استان، عدد قابل تاملی به شمار می رود و بر همین اساس 
شهرستان بافق در زمره شهرستان های سبز استان قرار گرفته 

است. 
استاندار یزد نیز طی سخنانی با اشاره به موانع و مشکالت 
پروژه های عمرانی و به طور خاص پروژه های گازرسانی که به 
دلیل حجم باال و حساسیت اجرا جزء سخت ترین پروژه های 
استان محسوب می شود گفت: شبکه های گازرسانی از جمله 
زیرساخت هایی است که زمینه را برای سرمایه گذاری و ایجاد 
تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی فراهم خواهد ساخت 
و مردم سخت کوش این مناطق می بایست با بهره گیری از این 
امکانات و همچنین ظرفیت های موجود به رشد و شکوفایی 
روستاها کمک نموده تا با اتکا به موارد فوق، شاهد توسعه درون 

زا در مناطق روستایی باشیم. 

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای یزد خبر داد:
آرشیو فنی حوزه تصفیه خانه خط اول 

انتقال آب یزد تهیه شد
معاون طرح و توسعه آب منطقه ای یزد از تهیه آرشیو فنی 

حوزه تصفیه خانه خط اول انتقال آب یزد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد »علی 
این  افزود: در راستاي نقشه راه   با اعالم این خبر  ارمی« 
آرشیو که بر اساس تاسیسات و سازه های در حال فعالیت 
برای تصفیه آب شرب یزد مرتب گردیده است نقشه دقیق ، 
لیست تجهیزات و مشخصات فنی مربوطه و تصویر فنی هر 
تجهیز جمع آوري و طبقه بندي و به راحتی قابل فراخوانی 

می باشد.
وی اظهار داشت:وجود این آرشیو باعث بهبود سیستم نگهداری 
به  سریع  دسترسی  طریق  از  خانه  تصفیه  تعمیرات)نت(  و 
مشخصات هر تجهیز، تسهیل و تسریع در خرید و جایگزینی 

بهتر تجهیزات و اطالع از نواقص احتمالی در آینده میشود. 
ارمی افزود: این آرشیو فنی در ۱۱ بخش شامل اتاق بلوئرها، 
اتاق پمپها، اتاق چنبرها، حوضچه بازیافتی، حوضچه های 
پیش ته نشینی، پولساتورها )زالل سازها(، شیرخانه ورودی 
تصفیه خانه، صافی ها، واحد شیمیایی و واحد کلرزنی و 

شیرخانه نهائی تهیه شده است.
 ۱۳۹۹ سال  از  آرشیو  این  تهیه  که  است  ذکر  به  الزم 
و  مدیریت  با  و  خانه   تصفیه  واحد  کارشناسان  همت  به 
پیگیري »سیدحسین عرب« آغاز و با پیگیري هاي مجدانه 
استفاده  قابل  و  نهائی  اکنون  هم  باقري«   »محمدحسین 

کارشناسان مربوطه می باشد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد قزوین: 
جشنهای دهه کرامت به صورت محله 

محور در قزوین برگزار می شود 
مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد قزوین گفت: جشن 
های دهه کرامت به صورت محله محور در مناطق مختلف 

قزوین برگزار می شود. 
علی  االسالم  حجت  قزوین؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
رمضانی در این باره اظهارداشت: در ایام دهه کرامت که از 
تا والدت  سالروز والدت حضرت معصومه)س( ۲۲ خرداد 
امام رضا)ع(اول تیرماه تعیین شده برنامه های متعددی در 
کانون های مساجد استان قزوین برگزار می شود. رمضانی  
افزود: دهه کرامت یادآور همه ارزش های والیی، انسانی و 
امام موسی  الهی و نشان دهنده زیباترین عالیق فرزندان 
کاظم )ع( به یکدیگر و احترام به مقام شامخ والیت است و 
بر طبق همین آموزه انتقال فرهنگ اهل بیت)ع( به نسل 
جوان مهم ترین وظیفه پدران و مادران است که می توانند 
در  )ع(  معصوم  امامان  زندگانی  از  هایی  داستان  قالب  در 

وجود فرزندان نهادینه کنند.
 مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد قزوین تصریح کرد: 
برگزاری جشن های میدانی و محله محور در نقاط مختلف 
شهر یکی از برنامه های پر مخاطبی است که به همت کانونهای 

مساجد برگزار می شود.
و  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  لزوم  به  شاره  با  رمضانی 
تقویت فعالیت های فرهنگی هنری خالق در فضای مجازی 
بیان کرد:برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع سیره رضوی و 
مسابقات پیامکی در این ایام از دیگر برنامه هایی است که در 

فضای مجازیتدارک دیده شده است.
وی افزود: برگزاری جشن روز دختر و هدیه به دختران در 
در  )ع(  رضا  امام  والدت  روز  در  جشن  برگزاری  و  کانونها 
مساجدی که مزین به نام امام رضا)ع(شده و تهیه بسته های 
معیشتی و کمک به نیازمندان در این ایام از دیگر برنامه های 

کانونهای مساجد استان است.

بیش از ۲۵۰ کیلومتر فیبرنوری
 در کردستان اجرا می شود

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، امسال بیش از ۲۵۰ کیلومتر فیبرنوری در نقاط 

روستایی و شهری استان اجرا می شود. 
سوی  از  برنامه  ابالغ  صورت  در  داشت:  اظهار  حکمت  آزاد 
وزارتخانه، اجرای بیش از ۱۵۰ کیلومتر فیبرنوری برای نقاط 

روستایی استان در سال جاری پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: برای نقاط شهری نیز قرار است امسال پس از 
مراحل انتخاب پیمانکار و تامین تجهیزات و منابع الزم، بیش از 

۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری اجرا شود.
مدیر مخابرات منطقه کردستان یادآور شد: در صورت وجود 
امکانات در نقاط مختلف و بر اساس زیرساخت های موجود، 
واگذاری امتیاز تلفن ثابت بر بستر فیبر نوری صورت خواهد 
گرفت و در سایر نقاط نیز بر اساس امکانات کابل مسی، امتیاز 

تلفن ثابت واگذار می شود.
از جانب  نقاطی که  استان در  افزود: در روستاهای  حکمت 
اعتبارات uso به مخابرات منطقه  ارتباطات در قالب  وزارت 
بستر  بر  ثابت  تلفن  واگذاری  آمادگی  شود  ابالغ  کردستان 

فیبرنوری وجود دارد.
در حال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار شماره تلفن 
همراه اعتباری و دائمی با ضریب نفوذ ۱۳۷ درصد در کردستان 
مشغول بکار بوده و تعداد ۹۳۸ روستا نیز تحت پوشش خدمات 

تلفن همراه اول مخابرات است.

»شهر دوستدار کودک« چیست؟
آزاده دادفرین

در  ویژه  به  کودک،  دوستدار  شهرهای  حوزه  در  تحقیق   
قرار گرفت.  توجه  بعد مورد  به  از سال های ۱۹۸۰  اروپا، 
راستاي تخصیص حق شهروندي  در  تحقیقات  این  عمده 
بود.  آنها  نیازهای  و  به خواسته ها  و رسیدگی  بچه ها  به 
امروزه »شهر دوستدار کودک« مورد توجه برنامه ریزان و 
دست اندرکاران امور شهری قرار گرفته است، چرا که تعداد 
جمعیت کودکان مناطق شهری جهان )شهرهای کشورهای 
در حال توسعه( در حال افزایش هستند. پروژه هاي شهر 
دوستدار کودک به طور عمده ایجاد فرصتي براي کودکان 
در راستاي شکل دادن و یا تغییر محیط پیرامونشان است. 
کودکان و نوجوانان به عنوان اعضای جامعه با مجموعه ای 
نیازهای خاص، استفاده کنندگان محیط  از خواسته ها و 

ساختگی هستند.
در  بندیگو«  »شهر  میالدي   ۲۰۰۷ سال  در  بار  اولین   
دوستدار  »شهر  عنوان  به  یونیسف  طرف  از  استرالیا 
کودک« و اولین شهری که تمام جنبه ها و ویژگی هاي 
خود  به  یونیسف  نظر  از  را  کودک  دوستدار  شهر  یک 
شد.  شناخته  رسمیت  به  و  معرفي  بود،  داده  اختصاص 
»شهر اوز« در استان فارس برای اولین بار در ایران، به 
انتخاب   ۱۳۸۹ سال  در  کودک«  دوستدار  »شهر  عنوان 
افزایش  اوز،  شهر  تاریخی  پیشینه  و  سابقه  است.  شده 
سطح تحصیالت دختران و زنان، عالقه مندی بخش های 
وجود  کودکان،  وضع  بهبود  در  خصوصی  و  دولتی 
چشمگیر  حضور  طرح،  اجرای  برای  عالقه مند  نیروهای 
زنان درفعالیت های اجتماعی از جمله دالیل انتخاب اوز 

به عنوان شهر دوستدار کودک مطرح شده است. 
گام  قوچان  نشان مي دهد،  قوچان   مطالعه موردی شهر 
های نخستین را جهت تحقق شهر دوستدار کودک طی می 
کنند؛ ۶۴ درصد کودکان معتقد بودند تعداد زیادي درخت 
بازی مخصوص کودکان در محله  و وسایل  و فضای سبز 
توجه  ضرورت  مختلف  نظرات  ارایه  با  و  شود  ایجاد  خود 
به مشارکت کودکان در ارتباط با موضوع طراحي و برنامه 
ریزی محیط هاي دوستدار کودک را در شهر قوچان مطرح 
منظور  به  قوچان  شهر  کودکان  نظرات  تحلیل  اند.  کرده 
تحقق »شهر دوستدار کودک«، سازمان هاي موثر و به ویژه 
شهرداری قوچان را به اتخاذ راهبردهای اجرایی و عملیاتی 

بیشتر تشویق مي کند.
شهر دوستدار کودک شهرهایی هستند که به گفته یونیسف 

بیشترین نقش را در تحقق حقوق کودکان داشته باشند.

از وقوع  اجتماعی و پیشگیری  معاون 
جرم دادگستری استان قزوین گفت: با 
راه اندازی ستاد پیشگیری و رسیدگی 
هر  به  استان  در  انتخاباتی  جرائم  به 
گونه تخلف در دوران انتخابات بسرعت 

رسیدگی می کنیم. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی 
فولیان در جلسه آشنایی روسای ستاد 
نامزدهای انتخابات در استان قزوین با 
فرآیند مکانیزه انتخابات که روز یکشنبه 
در استانداری برگزار شد گفت: رویکرد 
حضور  که  است  این  قضایی  دستگاه 
است  کشور  آینده  ضامن  حداکثری 
و همه باید تالش کنیم تا این رویداد 
شود.  برگزار  مردم  حضور  با  بخوبی 
فولیان تصریح کرد: ستاد پیشگیری و 
رسیدگی به جرائم انتخاباتی در قزوین 
تخلف  گونه  هر  به  و  اندازی شده  راه 

بسرعت رسیدگی می کنیم.
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
قزوین  استان  دادگستری  جرم  وقوع 
یادآورشد: بی توجهی به رعایت پروتکل 
های بهداشتی مهمترین تهدیدی است 
ستاد  فعالیت  محل  از  تواند  می  که 
انتخابات این فضا را دچار چالش کند 

که از نامزدها و هواداران انتظار داریم 
به این موارد توجه جدی کنند.

وی بیان کرد: شیوه نامه های بهداشتی 
به ستاد نامزدها ابالغ شده که باید به 
تا خدای  شود  رسانی  اطالع  هواداران 
بروز  و  ویروس  انتقال  شاهد  ناکرده 
آسیب های بیشتر در این مراکز نباشیم 
زیرا بر اساس قانون اگر کسی سالمت 
مردم را به خطر بیندازد و موجب انتقال 
بیماری و مرگ کسی شود به دلیل قتل 
غیر عمد مستوجب حبس تعزیری و 

دیه و مجازات کیفری خواهد بود.
فضاهای  در  تجمع  همچنین  فولیان 

این  گفت:  و  دانست  ممنوع  را  بسته 
فضاها چه در منازل و یا محیط های 
مردم  سالمت  تواند  می  باشد  دیگر 
را به خطر بیندازد و هر فضای بسته 
دارد  کمی  مساحت  که  محدودی 

مشمول این ممنوعیت است.
در  مجوز  گرفتن  اظهارداشت:  وی 
فضاهای بسته برای سخنرانی نامزدها 
الزامی است و دستگاه قضایی با رعایت 
بی طرفی کامل با کسانی که سالمت 
شهروندان را به خطر بیندازند برخورد 
می کند.معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری استان قزوین 

همکاری  با  کنیم  می  تالش  افزود: 
امنیت  و  سالمت  دیگر  دستگاههای 
از  بعد  و  حین  قبل،  در  را  انتخابات 
این رویداد مهیا کنیم و از شهروندان 
درخواست می کنیم هر گونه تخلفی را 
در سامانه سجام ثبت و گزارش کنند تا 

به آن رسیدگی شود.
فولیان تصریح کرد: متاسفانه در اکثر 
بی  یک  نامزدها  انتخاباتی  ستادهای 
نظمی و ترافیک جمعیتی و تجمع دیده 
ستاد  روسای  امیدواریم  که  شود  می 
این موضوع را جدی گرفته و برای رفع 

مشکالت اقدام کنند.
بیت  از  استفاده  سوء  کرد:  بیان  وی 
المال، تخریب وجهه نامزدها و نظام و 
اقوام  نام  از  سیاه نمایی، سوء استفاده 
تعرض  و  نظمی  بی  ایجاد  مذاهب،  و 
و  کاال  توزیع  انتخاباتی،  ستادهای  به 
رای،  جلب  برای  مردم  میان  خدمات 
تخلف است و با تشکیل پرونده به این 

موارد رسیدگی خواهیم کرد.
انتخابات  برگزاری  گفت:  فولیان 
و  سالمت  به  تواند  می  الکترونیک 
سرعت انتخابات کمک کرده و از تخلف 

احتمالی کم کند.

برداشت های غیر قانونی در باالدست 
در  آب  فشار  شدید  کاهش  موجب 
در  بزرگ  اصفهان  آبرسانی  سامانه 

روزهای اخیر شد.
معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای 
اصفهان به چالش های موجود در تامین 
پایدارآب شرب مشترکین این شرکت 
دهه   در  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
غیرقانونی  برداشت های  به  علت  اخیر 
کاهش  جمعیت،  تراکم  باالدست،  در 
نسبی بارندگی ها و افزایش دما، تامین 
پایدار آب شرب حدود ۵ میلیون نفر 
از جمعیت ساکن در ۵۷ شهر و ۳۸۰ 
روستای تحت پوشش سامانه آبرسانی 
شده  مواجه  چالش  با  بزرگ  اصفهان 
که  این  به  اشاره  با  اکبری  است.ناصر 

خشک شدن زاینده رود موجب خشک 
شدن چاه های فلمن با ظرفیت آبدهی 
سه متر مکعب در ثانیه و کاهش ۵۰ 
درصدی آبدهی سایر چاه های متفرقه و 
حریمی شد افزود: نیاز است شرکت آب 
منطقه ای اصفهان نسبت به جبران این 
حجم از آب از دست رفته اهتمام ورزد.

وی افزود: اکنون آب آشامیدنی اصفهان 
غرب  در  باباشیخعلی  خانه  تصفیه  از 
استان تامین می شود که ظرفیت  آن 
ثانیه  در  آب  مترمکعب  بر ۱۱.۵  بالغ 
در  مردم  آبی  نیاز  که  حالی  در  است 
اوج مصرف به ۱۶ متر مکعب در ثانیه 
می رسد.معاون بهره برداری و توسعه 
آبفای اصفهان خواهان جلوگیری  آب 
از برداشت آب در باالدست زاینده رود 

از سوی مسئوالن امر شد و بر صرفه 
همه  توسط  آب  مصرف  در  جویی 

ذینفعان و بهره برداران تاکید کرد.
وی به تاثیر افزایش دما در مصرف آب 
این  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  شرب  
روزها با گرم شدن هوا مصرف آب هم 
درجه  هر   که  به طوری  بیشتر شده 
تا ۳۰۰  بین ۲۵۰  هوا  دمای  افزایش 
لیتر در ثانیه  یا معادل ۲ تا ۳ درصد بر 

مصرف آب اضافه می کند. 
اکبری بر مدیریت مصرف آب از سوی 
وجود  با  گفت:  و  کرد  تاکید  مردم 
تنش آبی در اصفهان مردم نسبت به 
صرفه جویی در مصرف آب اهتمام الزم 
را داشته باشند چرا که با وجود کاهش 
تابستان  جاری  آبی  سال  در  بارندگی 

بسیار سختی را در پیش داریم.
شایان ذکر است به دلیل انجام اقدامات 
فنی و فرهنگی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در دو دهه اخیر، سرانه 
مصرف آب مشترکین و همچنین میزان 
آبرسانی  های  شبکه  از  آب  هدررفت 
شهرها و روستاهای تحت پوشش این 
از تمام شهرها و استان های  شرکت، 

کشور کمتر است. 

پروژه های  اجرای  و  تکنولوژی  مدیر 
فوالد سبا درخصوص تعمیرات اساسی 
برنامه ریزی شده در مجتمع فوالد سبا 
گفت: با اقدامات صورت گرفته در زمینه 
در  برنامه ریزی شده  اساسی  تعمیرات 
مجتمع فوالد سبا، امکان تولید ورق با 
ضخامت ۱.۵ و حتی ۱.۲ میلی متر در 

این مجتمع وجود خواهد داشت. 
مصطفی شکرچی زاده در حاشیه بازدید 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از خط 

سبا  فوالد  مجتمع  تجهیزات  و  تولید 
اظهار کرد: عمده ترین فعالیت هایی که 
برنامه ریزی شده  اساسی  تعمیرات  در 
فوالد سبا انجام می شود نصب قفسه ۷ 
نورد گرم، نوسازی و تعویض اتوماسیون 
نورد گرم و ریومپ کلی خط ریخته گری 

شماره یک است.
به گفته وی، مجتمع فوالد سبا با انجام 
یک  شماره  خط  ریخته گری  ریومپ 
و با افزایش ضخامت تختال از ۶۲ به 

۷۵ میلی متر و تختال ورودی به نورد 
از ضخامت ۵۰ به ۵۵ تا ۶۰ میلی متر، 
می تواند تا ۲۰ درصد افزایش ظرفیت 

تولید داشته باشد.
و  ریومپ  با  داد:  ادامه  شکرچی زاده 
نصب قفسه ۷ نورد گرم، قابلیت تولید 
میلی متر   ۱.۵ ضخامت  با  ورق هایی 
ظرفیت  به  میلی متر   ۱.۲ تا  حتی  و 

مجتمع فوالد سبا اضافه خواهد شد.
به گفته وی، در زمینه تولید فوالد مذاب 

تعریف شده  پروژه هایی  فوالد سبا  در 
که با اقدامات انجام شده و تکمیل این 
و ۸۰۰  میلیون  پروژه ها، ظرفیت یک 
هزارتنی ایجاد شده در واحد ریخته گری 

و نورد محقق خواهد شد.
پروژه های  اجرای  و  تکنولوژی  مدیر 
برنامه ریزی  فوالد سبا در پایان گفت: 
برای سال های آینده مجتمع فوالد سبا 
به  تولید کارخانه  افزایش ظرفیت  نیز 
میزان ۲ میلیون تن تعریف شده است.

لیال حسین زاده
امروزه که شهر از مفهوم کالبدی خود به 
یک سازمان اجتماعی ارتقا یافته، نقش 
گروه های اجتماعی مختلف در اداره آن 
است؛  پررنگ  شده  پیش  از  بیش  نیز 
یکی از این گروه های اجتماعی جوانان 
هستند که با نیروی جوانی و شادابی ای 
در  می توانند  دارند  اختیار  در  که 
فرایند های مدیریت های سازمانی نقش 
مؤثری ایفا کنند. در علم مدیریت این 
موضوع ثابت شده است که برای حفظ 
مختلف،  اجتماعی  گروه های  منافع 
آن گروه ها باید بتوانند در فرایندهای 
تصمیم گیری و تصمیم سازی در شهر 

شرکت داشته باشند.
این  همه  مشارکت،  متعالی  نوع  در 
گروه ها در فرایندهای اجرایی نیز حضور 
دارند؛ به هرروی شهر نهادی دموکراتیک  
است و فرایند های مدیریتی مرتبط با 
شهر باید دارای کیفیت سیستماتیک 
به گونه ای  باشند،  باال  بسیار  وضوح  و 
در  را  شهروندان  مشارکت  امکان  که 
عالوه  به  سازند.  مهیا  شهر  مدیریت 
آهنی  قوانین  از  مجموعه ای  شهر 
نیست بلکه بیشتر بخشی از فرهنگ و 
خواسته های انسان هایی است که مدام 
در حال تغییرند؛ لذا حضور جوانان در 
نیازهای  تا  می کند  کمک  شهر،  اداره 

آنها بهتر دیده شود و همچنین عالوه 
بر حضور در سازوکارهای مدیریتی در 
تولید محتوا نیز مؤثر واقع شوند. حتما 
باید توجه داشت که عالوه بر جوانان 
دهه شصتی که بخش عمده جمعیت 
دهه  می دهند،  تشکیل  را  کشور 
هفتادی ها نیز هم اکنون آماده حضور در 
عرصه های کار و فعالیت هستند و دهه 
هشتادی ها هم کم کم در حال پیوستن 
به گروه اجتماعی جوانانند؛ لذا هم اکنون 
با ۳ گروه از جوانان روبه رو هستیم که 
احتماال نیازهای متفاوتی دارند. جوانان و 
نوجوانان دهه هفتادی و دهه هشتادی، 
به صورت متفاوتی به زندگی و نیازهای 
خود می نگرند.  برای شناخت نیازهای 
جوانان این دو دوره در شهر، عالوه بر 
آنکه باید پژوهش های هدفمند صورت 
پذیرد، باید از پتانسیل های آنها نیز برای 

اداره شهر استفاده شود.
باید آنها را به کار گرفت، از ایده هایشان 
و  آنها در شناسایی  از  و  استفاده کرد 
کمک  نیازهایشان  رفع  برای  اقدام  
جوانان  که  است  مسلم  گرفت. 
نمی توانند در حالت انزوا، افرادی سالم 
و  باشند  ذهنی  و  فیزیکی  لحاظ  به 
در  مؤثر  بازیگرانی  که  درصورتی  تنها 
شهر باشند می توانند احساس سالمتی 
کامل کنند. از سوی دیگر با توجه به 

سال های  در  گسست اجتماعی  پدیده 
اخیر میان گروه های اجتماعی مختلف، 
الزم است تا برای جلوگیری از بیگانگی 
جوانان با سیستم های مدیریتی کشور، 
دهه  و  هفتادی  ها  دهه  به خصوص 
هشتادی ها، به آنها به عنوان یک سرمایه 
اجتماعی نگاه کرد.  متأسفانه نوع نگاه 
به جوانان در کشور ما تا کنون نگاه باال 
به پایین و به صورت یک مسئله و نه 
فرصت بوده است.درهرحال نسل جدید 
نسلی است با نیازهای متفاوت و احتماال 
سازگارتر  و  قبلی  نسل  از  باهوش تر 
سبک  و  ایده ها  لذا  جدید؛  روزگار  با 
فکری نسل جدید برای توسعه کشور و 
شهرهای ما نه تنها مسئله نیست بلکه 
نیز هست. در هر صورت جوانان  نیاز 
دهه هفتادی و دهه هشتادی به دلیل 
در  دیجیتال  انقالب  مانند  تغییراتی 
سازگاری  قدرت  زندگی شان،  دوران 
باالتر و اندیشه سیستماتیک تری نسبت 
به قدیمی ترها برای حل مسائل جدید 
دارند؛ پس می توان از لنز جوانان دهه 
هفتادی و دهه هشتادی دنیا را رصد 
جهانی شدن  جدید  فرایند  با  و  کرد 
که  است  داده  نشان  بود.تجربه  همراه 
اگر االن به جوانان اعتماد نکنیم، باید 
در آینده برای حل مشکالت پیچید ه تر 
آنها هزینه های بی شماری بدهیم. تجربه 

بی توجهی به نیازهای دهه شصتی ها و 
مشکالت به وجود آمده پس از آن نشان 
داد که اگر به جوانان میدان داده نشود، 
در  بزرگی  بحران های  بروز  احتمال 
کشور وجود دارد؛ به عنوان مثال بحران 
بیکاری دهه شصتی ها در وضع موجود، 
نتیجه بی توجهی به نیازهای این جوانان 
فرایندهای  در  آنها  عدم مشارکت  و 
پیش بینی  و   ۸۰ دهه  در  مدیریتی 
نکردن زیرساخت های الزم برای اشتغال 
آنها در آینده بود. شاید مدیریت شهری 
مکان  محلی،  حاکمیت  یک  به عنوان 
مناسب تری برای مشارکت جوانان در 
اداره جامعه باشد. شاید مدیریت شهری 
حضور  برای  مناسبی  الگوی  بتواند 
جوانان و تأمین نیازهای آنان برای کشور 
نیز ارائه دهد؛ باید اعتماد کرد و دید. در 
هر صورت آنچه مشهود است این است 
که اگر سیستم مدیریت شهری نتواند 
نیازهای جوانان را ببیند و در راستای 
تأمین آنها از خود همین گروه اجتماعی 
مشکل  دچار  شهر  کل  نگیرد،  کمک 
خواهد شد؛ شهر شاداب نخواهد بود، 
حرکت و امید رخت بر خواهد بست. 
بنابراین اگر شهری سرزنده می خواهیم 
و جامعه ای امیدوار را انتظار داریم، باید 
جوانان را ببینیم، آنها را به کار بگیریم و 

به آنها اعتماد کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین: 

ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در قزوین راه اندازی شده است 

برداشت های غیرقانونی در باالدست، کاهش شدید فشار آب در 57 شهر و 380 روستای اصفهان  را رقم زد

مدیر تکنولوژی و اجرای پروژه های فوالد سبا مطرح کرد: 

قابلیت تولید ورق با ضخامت 1.5 تا 1.2 میلی متر در مجتمع فوالد سبا

نقش جوانان در اداره شهر

استان ها 



طنز

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

حقوق شهروندی و سونامی سالمندان! 
چند صباحی است سونامی دهه شصتی ها خاطر خطیر برخی 
دوستان را مکدر ساخته و در صدد چاره اندیشی برای این 
معضل گل درشت برآمدند. هر چند ما دهه شصتی نیستیم 
که عزیزان همه مشکالت مملکت را گردن ما بیندازند ولی خدا 
وکیلی اوضاع ما دهه پنجاهی ها هم چندان روبراه نیست. چرا 
که با نزدیک به سه دهه سابقه معلمی هنوز حقوق مان به خط 
فقر نرسیده و هر وقت هم نزدیک می شود سکه و دالر رم می 
کنند و با یک جفتک تمام معادالت را به هم می ریزند! اوضاع 
دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول ما هم کشمشی است 
تا جایی که رئیس پلیس استان فارس خودروی ملی اطلسی 
رنگ مدل ۸۶ با دو ماه بیمه شخص ثالث ما را ارابه مرگ صدا 
می کند و سایر دوستان هم منزل مسکونی صدقه سری مردی 
که می خواست همه کارها را یک تنه انجام دهد، قوطی کبریت 

می نامند و باقی داستان! 
با این احوال بنده شخصاً اعتقاد دارم که نباید همیشه به نیمه 
خالی آفتابه نگاه کرد چرا با همین شرایط موجود دوستان امید 
به زندگی در کشور را تا مرز ۷۵ سالگی هل داده اند و در 
تالش هستند باز هم این رکورد را جابجا کنند. به هر حال در 
مملکتی که با یک دم و باز دم یا یک وعده غذایی غیر ارگانیک، 
چند قاشق سرب و گوگرد و آرسنیک و به عبارت فصیح تر 
نیمی از عناصر جدول تناوبی خدا بیامرز مندلیف، وارد امعاء 
و احشاء بدن مان می شود؛ در کنار آمار تصادف و طالق که 
از روند ساعتی میل به دقیقه پیدا کرده اند و سایر آمار ها و 
رکوردهای دست نیافتنی نظیر عصبانی ترین مردم دنیا ، سرانه 
باالی مصرف نمک و نوشابه و فست فود و کم تحرکی، ریز گرد 
ها، طوفان نمک و ... رسیدن به متوسط ۷۵ سال عمر با برکت، 
جای دست مریزاد و خدا قوت دارد!  دم همه شما گرم ... اما 

اصل خبر به روایت جراید
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دهد، شاخص » 
امید به زندگی « در مردم ایران طی ۴ دهه اخیر رشد خیره 
کننده داشته و ایران ۸۲ کشور را پشت سر گذاشت. رشد 
ایران طی ۴۰ سال اخیر از ۱۸۰  »امید به زندگی« هم در 
کشور دنیا بیشتر شد. میزان امید به زندگی ایرانی ها در چهل 
سال گذشته ۵۴ سال بوده که این رقم در آخرین گزارش  به 
بیش از ۷۵ سال رسیده است که رشد حدود ۲۲ سال را نشان 

می دهد. 
این آمار نشان می دهد که  َمَملی... در واقع  حقیقتاً دست 
رعایت حقوق شهروندی که یکی از شاخص های توسعه در 
کشور های پیشرفته است در کشور ما به اعلی درجه مورد 
اهتمام و توجه است که ماحصل آن افزایش خیره کننده و 

نجومی امید به زندگی در ایران است! 
هر چند نوع نگاه مردم و توجه به فرموده سهراب که »چشم 
ها باید شست جور دیگر باید دید«، هم در این داستان بی 
تاثیر نبوده است. ما اینجا به جای نالیدن از حقوق بخور و 
نمیر خودمان، به حقوق نجومی و باالی بیست میلیون برخی 
دوستان که اتفاقاً شرعی و قانونی هم دریافت می کنند، نگاه 
می کنیم و از کائنات برای نامنبردگان طلب عشق و برای 
خودمان افزایش حقوقی متناسب با ژن و میزان تورم طلب 
می کنیم! یعنی همین قدر که حقوق مان با تورم تاتی تاتی 
کند و زیاد عقب نیفتد کفایت است و ذوق می کنیم. مالحظه 
فرمودید؟!  یک نفر دیگر حقوق نجومی می گیرد ما امید به 
زندگی مان تا حوالی ۸۰ سال یورتمه می رود، فکر کنم اگر 
فقط اندازه این حقوق های نجومی به ما وام ۲۴ درصد هم 
بدهند، شیرین صد سال عمر کنیم! علی ای حال از آن جا 
که توسعه حقوق شهروندی با افزایش امید به زندگی رابطه 
مستقیمی دارد، دوستان عنایت داشته باشند زیاد هم پر گاز و 
به تاخت جلو نروند که مردم خوش به حال شان شود و چند 
صباح دیگر سونامی دهه شصتی ها جای خود را به سونامی 

سالمندان باالی صد سال بدهد! از ما گفتن بود

یک عضو شورای اسالمی شهر تهران تاکید کرد:
تحقق حمایت از تولید با ساخت قطار ملی 

در کشور
حضرت  مسجد  در  انتخاباتی  تجمع  در  علیخانی  محمد 
 ۱۹ منطقه  نعمت آباد  محله  در  واقع  )ع(  جعفر  موسی ابن 
گفت: بسیاری از پروژه های مورد نیاز و حل معضالت منطقه 
در شورای پنجم محقق شد. در این دوره از شورا در حوزه 
حمل ونقل و عمران اقدامات بسیار خوبی انجام شد که از جمله 
آن می توان به توسعه مترو اشاره کرد.وی افزود: خوشبختانه 
مطالعات جامع حمل ونقل همگانی شهر تهران تدوین و توسعه 
مترو در مناطقی که هنوز دسترسی به مترو ندارند، تصویب 
شده است.وی ادامه داد: در این دوره از شورا ۴۰ کیلومتر خط 
مترو به بهره برداری رسید این در شرایطی است که احداث یک 
کیلومتر مترو بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان و بعضا تا ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان با تجهیزات کامل هزینه دارد در صورتی که در 
گذشته این رقم حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. بدین 
ترتیب کار بزرگی در مدیریت شهری و توسعه مترو رقم خورده 
است.این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در این دوره از 
انجام کارهای غیرکارشناسی همچون احداث پل صدر که ۱۰ 
هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته، جلوگیری شده اگر این 
پول در جای درست هزینه می شد بسیاری از مشکالت تهران 
همچون حمل ونقل و آلودگی هوا می توانست حل شود.وی 
ادامه داد: ۳۲ ایستگاه مترو نیز در همین دوره به بهره برداری 
رسیده که نسبت به دوره قبل که سالی شش ایستگاه ساخته 
می شد، افزایش داشته است.وی تصریح کرد: کار بزرگ دیگری 
که برای اولین بار در کشور کلید زده شد، ساخت قطار ملی بود. 
واگن های مترو پیشتر ۷۰ درصد از خارج وارد می شد و با توجه 
به تحریم و افزایش هزینه ها ساخت هر واگن مترو به حدود 
۳۰ میلیارد تومان رسیده در حالی که در گذشته این رقم پنج 
میلیارد تومان بوده است لذا تصمیم گرفته شد این قطارها در 
داخل تولید شود که نمونه آن ساخته و رونمایی شد در حالی 
که ۸۵ درصد آن داخلی است.وی ادامه داد: به این ترتیب هم 
شغل ایجاد شد و هم تولید مورد تاکید رهبری محقق شد. در 
بخش دیگر سالی یک میلیون تن آسفالت در شهر تهران توزیع 
می شود که در گذشته توسط بخش خصوصی انجام می شد اما 
با حمایت شورا سه کارخانه تولید آسفالت شهرداری تهران که 
تعطیل شده بود مجدداً راه اندازی و از همین طریق بسیاری از 

معابر آسفالت یا اشکاالت آسفالت آنها حل و فصل شد.

برپایی پایگاه های تابستانی اوقات فراغت 
برای دانش آموزان استثنایی

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی از پوشش ۸ هزار نفر 
از دانش آموزان استثنایی در ۶ حیطه دینی، اجتماعی، مهارتی، 

هنری، ادبی و ورزشی فعالیت های اوقات فراغت خبر داد. 
به گزارش ایسنا، دکتر سید جواد حسینی با اعالم این خبر 
فراغت  اوقات  تابستانی  پایگاه های  دستورالعمل  کرد:  اظهار 
دانش آموزان با نیازهای ویژه با رویکرد خانواده محور و آموزش 
مهارت های زندگی و با شعار هر دانش آموز یک مهارت که به 
شکل حضوری و مجازی در تابستان ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد، 

به استان ها ابالغ شده است.
وی افزود: در این دستورالعمل به ویژه باتوجه  به وضعیت کرونا، 
هویت  تقویت  دانش آموزان،  استعدادهای  هدایت  و  کشف 
دینی و فرهنگی، استمرار فعالیت های پرورشی، فرهنگی و 
تربیت بدنی در اوقات فراغت با استفاده از فضای مجازی، ایجاد 
زمینه های الزم به منظور تقویت و تأمین سالمت جسمانی و 
روانی دانش آموزان، اقدام به آموزش مهارت های فنی و حرفه ای 
آموزشی  فرصت  ایجاد  و  دانش آموزان  کارآفرینی  زمینه  در 

مهارت های فردی و اجتماعی هدف گذاری شده است.
 رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور فعالیت های 
مرتبط با هر مهارت را تقویت مهارت های ۵ گانه خودآگاهی، 
همدلی، ارتباط مؤثر، مدیریت مهارت حل مسئله دانست و 
گفت: این مهارت ها در  ۶ حیطه دینی، اجتماعی، مهارتی، 

هنری، ادبی و ورزشی برنامه ریزی شده است.
 حسینی با بیان اینکه فعالیت های اوقات فراغت از ۲۲ خرداد 
آغاز و تا ۳۱ شهریور سال  ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت، افزود: 
از دانش آموزان  درمجموع در ۳۲ استان حداقل ۸ هزار نفر 
استثنایی تحت پوشش این فعالیت ها قرار خواهند گرفت و 
به تفکیک مشخص شده است که مثاًل  استان  سهمیه هر 
از ۵۰ نفر استان ایالم تا ۷۱۰ نفر استان خراسان رضوی را 
شامل می شود.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
از  ارزشیابی  گفت:  پایان  در  وی  استثنایی،  آموزش وپرورش 
فعالیت های اوقات فراغت در سطوح کشور و استان ها در سطوح 
مدرسه ای و استانی و نظرخواهی از دانش آموزان شرکت کننده 

در این فعالیت ها انجام خواهد گرفت.

استمرار خدمات حضوری و آنالین مراکز 
روزانه توانبخشی در پاندمی کووید 1۹ 

استمرار  از  کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون 
خدمات مراکز روزانه آموزشی توانبخشی بهزیستی با استفاده از 
بسته آموزش و توانبخشی از راه دور در کنار خدمات حضوری 
خبر داد.  دکتر محمد نفریه با اشاره به شرایط بحرانی ناشی از 
شیوع بیماری کووید ۱۹ گفت: به منظور پیشگیری از سرایت 
بخشی بیماری و به تبعیت از مدارس آموزش و پرورش و با 
توجه به محدود شدن خدمات حضوری مراکز روزانه آموزشی 
»بسته آموزش و توانبخشی از راه دور مراکز روزانه آموزشی 
توانبخشی«  با همکاری کارشناسان ستادی، استانی و کمیته 
های علمی مراکز روزانه، تدوین شده است و از فروردین ماه 

سال ۱۳۹۹ در دسترس مراکز فوق قرار گرفته است.
راستای  راه دور، در  از  توانبخشی  افزود: بسته خدماتی  وی 
و  فوق  مراکز  از  گیرنده  خدمت  توانخواهان  نیاز  برآورد 
از  ناشی  افت عملکرد  از  و جلوگیری  ارائه خدمات  استمرار 
انقطاع خدمات طراحی شده و شامل خدمات ارزیابی، پایش، 
پیشگیری، مداخله، نظارت و ارائه آموزش و مشاوره توانبخشی 
به توانخواهان و خانواده های ایشان از طریق برقراری ارتباط 
دوسویه با کارکنان تخصصی مراکز یادشده )شامل مسئول 
و  ورزشی  هنری،  آموزشی،  توانبخشی،  کارشناسان  فنی، 

مربیان( و  با بهره گیری از بستر اینترنت و مخابرات است.
نفریه گفت: این بسته در بستری از همکاری های منسجم 
کمیته  شامل  مراکز  سطوح  تمام  در  کارشناسی  های  تیم 
های علمی، اتاق های فکر، کالس های مجازی و گروه های 
کارشناسی ستاد، استان و شهرستان و نیز خانواده ها، اجرایی 
برنامه های پایش  نتایج عملکردی آن در قالب  می شود و 

هفتگی و ماهیانه به سطوح کارشناسی مذکور ارائه می شود.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین به استمرار 
منظور  به  افزود:  و  کرد  اشاره  مراکز  این  حضوری  خدمات 
یادشده،  مراکز  گیرندگان  خدمت  پسرفت  از  پیشگیری 
عالوه بر این بسته، خدمات حضوری)با رعایت پروتکل های 
بهداشتی متناسب با شرایط مناطق رنگی درکشور( بر اساس 
دستورالعمل های ابالغی از سوی کمیته پیشگیری از بیماری 

های واگیر سازمان؛ ارائه می شود.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر:
مشکل کمبود انسولین نداریم

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر گفت: 
از ابتدای فروردین سال جاری حدود ۵۰ هزار قلم انسولین میان 
داروخانه های هالل احمر توزیع و در اختیار مصرف کنندگان 
قرار گرفت.  علیرضا عسکری با بیان اینکه درخصوص توزیع 
انسولین در کشور با کمبود مواجه نیستیم، گفت: در راستای 
تأمین داروهای بیماران دیابتی و نیاز شدید کشور به اقالم 
انسولین، شرکت بازرگانی سها کیش وابسته به این سازمان 
اقدام به واردات انسولین کرده و از ابتدای فروردین سال جاری 
تاکنون حدود ۵۰ هزار قلم انسولین در میان داروخانه های 

هالل احمر توزیع و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در زمینه تأمین انسولین قلمی مورد نیاز بیماران 
دیابتی در سال ۹۹ با کمبود های مقطعی مواجه بوده ایم. از 
آنجا که زندگی بیماران دیابتی به خصوص مبتالیان به نوع یک 
این بیماری به تأمین روزانه انسولین بستگی دارد، داروخانه 
مدیریت صحیح  و  اندیشیده شده  تمهیدات  با  احمر  هالل 
سعی کرده است تا در سخت ترین شرایط نیز انسولین مصرف 

کنندگان تأمین شود.
عسکری افزود: از ابتدای سال جاری نیز با همکاری سازمان غذا 
و داروی وزارت بهداشت هیچ کدام از اقالم دچار کمبود نشده 
و توزیع انسولین بدون محدودیت ادامه دارد و دپوی مناسبی از 
داروهای بیماران دیابتی جهت اطمینان بخشی به آنها تأمین و 
ذخیره شده که با قطعیت می توان گفت درصورت ادامه تأمین 
سهمیه داروخانه، در ماه های آتی نیز با کمبود مواجه نخواهیم 
شد. در حال حاضر بیش از ۱۰ نوع انسولین موجود است و 
این ۱۰ نوع انسولین در حال پخش در داروخانه های جمعیت 

هالل احمر است.

و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
خون  اهدای  گفت:  پزشکی  آموزش 
نباید به صورت هیجانی و نقطه ای باشد 
بلکه باید این فرهنگ در کشور به طور 

مستمر رواج داشته باشد. 
از  ایرنا  دوشنبه  روز  گزارش  به 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
بیان  با  الری  سادات  سیما  پزشکی، 
و  و جوانان  اینکه خوشبختانه جامعه 
دانشجویان در این زمینه بسیار پیشقدم 
فعالیت های  داوطلب  همواره  و  بوده 
خیرخواهانه هستند، افزود:  اهدای خون 
یک کار خداپسندانه و فرهنگی بوده  که 
نیاز است تا دانشجویان در زمینه اهدای 
خون  پیشقدم شده و به  طور گسترده با 
پویش دانشجویی »اهدای خون، تداوم 

زندگی« همراه شوند.
وی، پویش دانشجویی »اهدای خون، 
تداوم زندگی« را یک اقدام خیرخواهانه 
گذشته  سال  گفت:  و  خواند  موثر  و 
و  فرهنگی  معاونت  بین  تفاهم نامه ای 
سازمان  و  بهداشت  وزارت  دانشجویی 
تا  شد  منعقد  ایران  خون  انتقال 
راهگشای فعالیت های خیرخواهانه در 
زمینه اهدای خون باشد. خوشبختانه 

دانشجویان  نفع  به  تفاهمنامه  این 
و  است  ایران  خون  انتقال  سازمان  و 
آینده خوبی را در این زمینه پیش بینی 

می کنیم.
شیوع  با  و  امروزه  داد:   ادامه  الری 
کرونا، ذخایر خونی کشور و همچنین 
همه جای دنیا کاهش یافته اما تالش ما 
این است که این فرهنگ را جا بیندازیم 
تا ارزش اهدای خون در جامعه دانسته 
شود تا در سال های آتی با مشکلی در 

این زمینه مواجه نشویم.
کاهش ۸ درصدی اهدای خون در ایران 
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران نیز 

گفت: شیوع کرونا در همه دنیا بحرانی 
را آفرید که با همه بحران های دیگر در 
جامعه متفاوت بود. این بحران در زمینه 
اهدای خون در تمام دنیا تاثیر گذاشت.

پیمان عشقی ادامه داد: در روزهای اول 
شیوع کرونا در جهان، اهدای خون تا 
کرد  پیدا  کاهش  درصد   ۷۰ حدود 
درصدی   ۳۰ کاهش  با  نیز  ایران  در 
همراه بودیم، اما باری دیگر این اقدام 
خیرخواهانه از سر گرفته شد. درحال 
حاضر اهدای خون در کشور ما نسبت 
کم  درصد   ۸ حدود  عادی  شرایط  به 
کشورهای  به  نسبت  که  است  شده 

منطقه وضعیت بسیاری خوبی داریم. 
چرا که در ایام شیوع کرونا اهدای خون 
تا ۳۰  بین ۲۰  منطقه  کشورهای  در 

درصد کاهش پیدا کرد.
درصد   ۶۰ کرد:  تصریح  وی 
اهداءکنندگان خون در کشور ما افرادی 
سال  در  مستمر  طور  به  که  هستند 
بیش  که  افرادی  می کنند.  اهدا  خون 
می دهند  انجام  خون  اهدای  دوبار  از 
را اهداءکنندگان مستمر می دانیم که 
روبه  عزیزان  این   جمعیت  متاسفانه 
مسن تر شدن است. انتظار ما این است 
که دانشجویان، جوانان و بانوان نیز بیش 
و  خیرخواهانه  کار  این  به  گذشته  از 
عام المنفعه بپیوندند و از باورهای غلط 

در زمینه اهدای خون فاصله بگیرند.
 سازمان جهانی بهداشت روز ۱۴ ژوئن 
مصادف با ۲۴ خرداد ماه را به نام روز 
نامگذاری  خون  اهداکنندگان  جهانی 
کرده و در این راستا با دستور مدیرکل 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  فرهنگی 
دانشجویی  پویش  پزشکی،  آموزش 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
با عنوان »اهدای خون، تداوم زندگی«  

۲۴ خرداد ماه برگزار می شود.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو با اشاره به آخرین 
برای  اضطراری  مجوز  صدور  وضعیت 
به  گفت:  داخلی،  تولید  های  واکسن 
مصرف  مجوز  صدور  نتیجه  زودی 
اضطراری داوطلبانه دو واکسن کرونای 
برکت و تولید مشترک انستیتو پاستور با 
کوبا مشخص می شود. دکتر سید حیدر 
محمدی در گفت و گو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت صدور مجوز اضطراری 
برای واکسن های تولید داخل، گفت: 
در زمینه واکسن برکت، نتایج فاز دوم 
به اتمام رسیده و تقریبا برای ۲۰ هزار 
نفر هم در فاز سوم مطالعه بالینی این 
واکسن تزریق واکسن را انجام داده اند. 
آغاز  داوطلبان  از  بخشی  دوم  تزریق 
می شود. داریم بررسی می کنیم که 
اگر بتوانیم مجوز مصرف را به صورت 
داوطلبانه ارائه کنیم. حدود یک هفته 
است که داریم این موضوع را بررسی 

می کنیم و به زودی نتیجه مشخص می 
شود.وی افزود: برای واکسن پاستور هم 
قرار شد یکسری مدارک و مستندات 
در  که  کنند  ارائه  ما  برای  تکمیلی 
صورتی که این مدارک را ارائه کنند و 
تیم مطالعات بالینی ما تایید کند، می 
را  مجوز  هم  واکسن  این  برای  توانیم 
داوطلبانه  گفت:  کنیم.محمدی  صادر 
این  به  ها  واکسن  این  تزریق  بودن 
معناست که مردم بدانند که این واکسن 
در فاز سوم مطالعه بالینی قرار دارد و 
تزریق  برای  دارد  تمایل  که  کس  هر 
واکسن مراجعه کند. واکسن هایی که 
از ما مجوز  فاز سوم شان تمام شده و 
دارند، در حال تزریق هستند که همان 
واکسن های وارداتی است. طبیعتا هر 
واکسنی که فاز سومش به اتمام برسد، 
ندارد.  را  بودن  داوطلبانه  بحث  دیگر 
بنابراین برای واکسنی که در فاز سوم 
قرار دارد، باید اعالم کنیم که داوطلبانه 

باشد تا مردم بدانند این واکسن در فاز 
مطالعاتی است.وی گفت: اصال اینطور 
مجوز مصرف  که  واکسنی  که  نیست 
عوارض  کند،  می  دریافت  داوطلبانه 
داشته باشد. وقتی فاز یک و دو مطالعه 
بالینی در واکسنی تایید می شود، به این 
معناست که در سطح محدود فاز یک 
ایمنی  فاز دوم،  و یک مقدار فراتر در 
اثربخشی  است.  شده  تایید  واکسن 
واکسن که معموال در سطح بیشتری 
مورد بررسی قرار می گیرد و به عنوان 
بالینی ۲۰  مطالعه  سوم  فاز  در  مثال 
هزار نفر واکسینه می شوند. طبیعتا اگر 
قرار باشد واکسن عارضه ای نشان دهد، 
در این فاز خودش را نشان می دهد. به 
همین دلیل اعالم می کنند که فاز سوم 
را انجام دهید و حتی برخی کشورها فاز 
چهار را هم در سطح بسیار بزرگتر انجام 
می دهند تا اگر واکسن عارضه ای داشت، 
همین  در  دهد.وی  نشان  را  خودش 

سوم  فاز  مثال  عنوان  به  افزود:  راستا 
مطالعه بالینی واکسن آسترازنکا روی 
۲۲ هزار نفر انجام شد، اما بعد مشخص 
نفر  نفر یک  از هر ۲۵۰ هزار  شد که 
که  می شود  خون  لخته  عارضه  دچار 
البته ظاهرا تولیدکنندگان این واکسن، 
اصالح  را  آن  ساختار  تغییر  طریق  از 
برخی  مطالعه  درباره  کردند.محمدی 
کشورها بر روی واکسیناسیون کودکان 
نیز گفت: معموال در مطالعات مربوط 
به واکسن کرونا افراد زیر ۱۸ سال قرار 
ندارند و معموال از ۱۸ سال تا ۵۰ یا ۵۵ 
سال را مورد مطالعه قرار می دهند. حال 
برای واکسیناسیون کودکان علیه کرونا، 
نیاز است که این گروه سنی هم مورد 
کشوری  دو  یکی  گیرند.  قرار  مطالعه 
از  بعد  داده اند،  انجام  را  اقدام  این  که 
واکسیناسیون شان بخشی از جامعه زیر 
۱۸ سال را که فکر می کنم ۱۵ تا ۱۸ 

سال بوده است، وارد مطالعه کرده اند.

کرسی  کودک  حقوق  کارگروه  دبیر 
دموکراسی  و  صلح  بشر،  حقوق 
با  یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، 
سیزدهم  دولت  توجه  لزوم  بر  تاکید 
گفت:  همسری،  کودک  مساله  به 
رویکرد قانونگذار و دولت باید بر مبنای 
کاهش کودک همسری باشد. عالوه بر 
سیاستهای کالن اقتصادی که محصول 
وزارتخانه  است،  دولت  اقدامات  همه 
اقدامات  توانند  می  نیز  مختلف  های 

مهمی در این زمینه انجام دهند. 
تینا سادات قضاتی در گفت وگو با ایسنا، 
می  زیادی  پیشنهادات  اینکه  بیان  با 
توان برای سهولت در امر ازدواج و در 
عین حال جلوگیری از کودک همسری 
از هر چیز،  ارائه داد، اظهار کرد: قبل 
رویکرد قانونگذار و دولت باید بر مبنای 
وقتی  باشد.  همسری  کودک  کاهش 
چنین نیست و می بینیم که حتی به 
دختران زیر  ۲۳سال بدون محدودیت 
گذاری برای حداقل سن، وام بیشتری 
پرداخت می شود نشان می دهد که 
قبل از ارائه پیشنهاد در این زمینه، نیاز 
به اصالح گفتمان داریم.این کارشناس 
حوزه حقوق کودک، ادامه داد: وزارتخانه 
های مختلفی می توانند در اصالحات 
وزارت  مثال  باشند.  موثر  اجتماعی 
کشور با آموزش پلیس در این زمینه 
های  او  جی  ان  فعالیت  تسهیل  یا  و 
وزارت  باشد.  مفید  تواند  می  مرتبط، 
فرهنگی،  محصوالت  تولید  با  ارشاد 
وزارت آموزش و پرورش با آموزش در 
مدارس و پایش دانش آموزان و خانواده 
با  جوانان  و  ورزش  وزارت  آنها،  های 
سیاستهای رفاهی، بهزیستی با مدیریت 
قاعده مند و اخذ آمارهای مهم و ... در 

این زمینه می توانند موثر باشند.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل 
اینکه تسهیالت دولتی ازدواج  با بیان 
مفید  جوانان  از  بسیاری  برای  اگرچه 

و حتی ضروری است با این حال می 
تواند در افزایش کودک همسری موثر 
باشد، تصریح کرد: غالب خانواده هایی 
که اقدام به ازدواج در سنین پایین می 
کنند از دهکهای پایین جامعه هستند 
که این قبیل کمکهای دولتی برایشان 

جاذبه زیادی دارد.
ضعف تحقیقات علمی و آماری در 

پرداخت وام ازدواج 
قضاتی تاکید کرد: ما در این حوزه از 
ضعف تحقیقات علمی و آماری نیز رنج 
است  مهم  مثال،  عنوان  به  بریم.  می 
که بدانیم مشخصا وام ازدواج به طور 
متوسط در دهک های مختلف جامعه، 
صرف چه هزینه هایی می شود؟. این 

آمار برای تصمیم سازی ضروری است.
کودک همسری پوششی عرفی برای 

»کودک فروشی«
موارد،  از  بسیاری  در  داد:  ادامه  وی 
برای  عرفی  پوششی  همسری  کودک 
بدین صورت  »کودک فروشی« است. 
که خانواده هایی که توانایی اقتصادی 
یا  ندارند  را  کودکانشان  از  نگهداری 
بدهکارند و... اقدام به چنین کاری می 
وام می  اعطای  این صورت،  کنند. در 
تواند انگیزه های مضاعفی برای والدین 
ایجاد کند. دبیر کارگروه حقوق کودک 
کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی 
یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در 

البته  که  گفت  هم  را  این  حال  عین 
باید توجه داشت اخذ وام ازدواج نیاز به 
ضامن رسمی دارد و اقشار محروم و کم 
درآمد از این لحاظ نیز در مضیقه اند و 
شاید این مانع، در این وضعیت، جنبه 

مثبتی پیدا کند.
قضات قوه قضاییه در خط مقدم مواجهه 

با کودک همسری
قضاتی با اشاره به تدوین لوایحی نظیر 
»منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال« در 
راستای کاهش کودک همسری، تصریح 
کرد: قطعا تدوین چنین لوایحی موثر 
مواجهه  مقدم  حال خط  این  با  است 
با کودک همسری، قضات قوه قضاییه 
تاثیر  آنان  عقاید  و  نگرش  و  هستند 
مستقیمی در تفسیرشان از قانون دارد.

پیچیده  موضوعات  است:  معتقد  وی 
درباره  مراجع  نظر  تفاوت  مانند  ای 
سن تکلیف، عرف های متنوع و گاهی 
فرهنگی  های  تنوع  دلیل  به  متضاد 
و قومی ایران و مسایلی از این دست 
با  را  لوایحی  چنین  تدوین  کار  نیز 
پیچیدگیهایی رو به رو می کند که هم 
در تصویب آن در مجلس –که خاستگاه 
نظریات متنوع اقوام و طوایف و اقشار 
است- موانع زیادی به وجود می آورد و 
هم اجرا شدن آن توسط قضات محلی با 
اما و اگرهای بسیاری رو به رو می شود. 
بنابراین کار فرهنگی و برنامه ریزیهای 

اقتصادی کالن کماکان اولویت اساسی 
دارند.

همسری  کودک  قضاتی،  گفته  به 
مساله ای فرهنگی و اقتصادی است و از 
این رو بدیهی است اگر ریشه ها باقی 
بماند و نصوص قانونی تاثیرات عمیق و 

پایداری نخواهند گذاشت.
این کارشناس حوزه حقوق کودک، با 
کودک  اقشار  برخی  برای  اینکه  بیان 
فروشی«  »کودک  حکم  همسری 
اقشاری که کودک  افزود: درباره  دارد، 
همسری حکم »کودک فروشی« دارد 
قطعا باید هم برخورد سلبی قانونی و هم 
برنامه ریزی ایجابی انجام داد چرا که در 
این موارد سالمت جسم و روان کودک 
آسیب  یک  و  است  خطر  معرض  در 

اجتماعی جدی محسوب می شود.
تبعات بهداشتی کودک همسری را 

محور گفتمان قرار دهیم
که  اقشاری  درباره  اما  داد:  ادامه  وی 
به طور سنتی در سنین پایین ازدواج 
فکر  است.  متفاوت  موضوع  کنند  می 
می کنم در فرآیند آموزش این اقشار، 
بیشتر از آنکه بر عدد سن ازدواج تاکید 
و  بهداشتی  تبعات  است  بهتر  کنیم 
سالمتی چنین ازدواج هایی بر دختران 
گفتمانی  محور  را  سن  کم  پسران  و 
آموزشها قرار دهیم. به هرحال والدین 
و  دارند  عاطفه  فرزندانشان  به  نسبت 
در  که  مشکالتی  درباره  نگرانی  ایجاد 
طول زندگی گریبانگیر فرزندانشان می 
شود، می تواند آنان را نسبت به کودک 
کارگروه  کند.دبیر  حساس  همسری 
حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح 
و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید 
بهشتی معتقد است که قوانینی که با 
بسترهای واقعی جامعه همخوان نباشند 
امور عمومی را اصطالحا زیرزمینی می 
کنند که هم افراطی تر و هم کنترل آن 

بسیار دشوارتر است.

سخنگوی وزارت بهداشت:

اهدای خون نباید هیجانی و نقطه ای باشد 

جزییات مجوز مصرف داوطلبانه برای 2 واکسن ایرانی کرونا 

توجه دولت سیزدهم به کاهش »کودک همسری«
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اتصال دو روستای شهرستان بیجار
 به اینترنت پرسرعت مخابرات

مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره به اینکه در راستای 
کاهش شکاف دیجیتالی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان 
اقدامات چشمگیری در استان صورت گرفته است گفت: اتصال 
اینترنت پرسرعت از جمله  دو روستای شهرستان بیجار به 
برنامه های اجرا شده ایی است که تحقق اهداف مخابراتی 
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  دارد.به  دنبال  به  را 
کردستان ، آزاد حکمت با اعالم اینکه ارائه خدمات به مشتریان 
و متقاضیان در سراسر استان از اولویت های کاری منطقه است 
و بر اساس امکانات نسبت به ایجاد زیرساخت ها برنامه ریزی 
های کارشناسی شده صورت گرفته است افزود: روستاهای آزاد 
ویس علیا و خودالن ِ شهرستان بیجار، طبق وظایف محوله در 
راستای مسولیت های اجتماعی به شبکه اینترنت پرسرعت 
در  آنجاییکه  از  اظهارداشت:  اند.وی  شده  متصل  مخابرات 
شرایط فعلی نیاز روز افزون مردم به شبکه دیتا و دسترسی 
به اطالعات موجود در فضای مجازی ، آموزش های آنالین، 
کسب و کارهای تجاری و آنالین ، انجام امورات روزانه ، ارسال 
پیام از طریق صدا و تصویر و ... مشاهده می شد ، مخابرات 
منطقه کردستان با تجهیز امکانات و سرمایه گذاری های الزم 
؛ دو روستای شهرستان بیجار را تحت پوشش خدمات اینترنت 
یادآور شد: در حال  .وی  است  داده  قرار  پرسرعت مخابرات 
حاضر  در روستای آزاد ویس علیا ۳۲ مشترک فعال و در 
روستای خودالن نیز ۳۲ مشترک فعال به اینترنت پرسرعت 
مخابرات متصل شده اند.مدیر مخابرات منطقه کردستان افزود: 
هم اکنون پنج هزار و ۸۸۲ پورت ADSL  در شهرستان بیجار 
به مشتریان واگذار شده و تعداد ۴۴ روستای این شهرستان نیز 
دارای ADSL هستند.حکمت با اعالم اینکه توسعه و تجهیز 
روستاها  در  مخابرات    ADSL سرویس  بر  مبتنی  خدمات 
خارج از تعهدات منطقه است خاطر نشان ساخت: این اقدام 
در راستای مسولیت های اجتماعی، کاهش شکاف دیجیتالی و 
 ADSL همچنین بهره مندی روستانشینان از خدمات سرویس
انجام گرفته که این اقدام موجب ارتقای سطح آگاهی علمی، 

فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و ... روستاییان می شود.

حضور ایران در نمایشگاه کتاب بغداد 
به  کتاب  عنوان   ۱۲۰۰ نمایش  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
نمایشگاه کتاب  زبان های فارسی و عربی در بیست ودومین 
بغداد حضور دارد.  بیست ودومین دوره نمایشگاه بین المللی 
کتاب بغداد با شعار »کتاب میهن« با حضور ۲۲۸ انتشارات از 
۱۴ کشور از جمله ایران، لبنان، مصر، سوریه، سودان و... آغاز به 

کار کرد و به مدت ۱۰ روز دایر خواهد بود.
غرفه ناشران در چهار سالن مجزا که به نام فرهیختگان کشور 
عراق نام گذاری شده، قرار گرفته است و به گفته مسئوالن 
برگزاری نمایشگاه در سالن های جانبی رویدادهای فرهنگی از 
قبیل سمینارهای فرهنگی و هنری، جشن امضای کتاب، شب 
شعر، میزگرد و سمینارهایی با عنوان های مختلف با حضور 
شخصیت های فرهنگی، هنری و سیاسی محلی و خارجی و 

همچنین نمایشگاه های مختلف هنری برگزار خواهد شد.
عمده کتاب های این نمایشگاه را کتاب های ادبی، هنری، دینی 

و تاریخی شکل داده و حضور جوانان قابل توجه است.
در این نمایشگاه با همکاری غرفه های رایزنی فرهنگی ایران 
در بغداد، خانه کتاب و ادبیات ایران و مؤسسه ابرار معاصران، 
غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران در سالن چهار نمایشگاه 
بین المللی کتاب بغداد افتتاح شد.غرفه ملی جمهوری اسالمی 
ایران در مساحت ۷۵ متربع با حدود ۱۲۰۰ عنوان کتاب در 
هنری،  فرهنگی،  مذهبی،  موضوعات  با  جلد  قالب ۱۳۰۰۰ 
شعر و ادبیات، سیاسی، ایران شناسی و ... به زبان های فارسی 
و عربی پذیرای بازدیدکنندگان عراقی است.از جمله کتاب های 
ارائه شده در غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه 
کتاب بغداد، جلد اول کتاب »اإلمام الخمینی بأقالم عراقیۀ« 
است که توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تدوین 
و چاپ شده است.این کتاب شامل مجموعه یادداشت های ۱۹ 
چهره سیاسی، مذهبی و علمی کشور عراق اعم از شیعه و 
سنی است که درباره شخصیت امام خمینی)ره( منتشر شده 
است. نوری مالکی، خالد  المال، آیت اهلل سیدعلی اکبر حائری، 
شیخ همام الهمودی از چهره هایی هستند که در این کتاب 
یادداشت هایی از آن ها به چاپ رسیده است. این کتاب توسط 
حجت االسالم والمسلمین شیخ اسعد تمیمی گردآوری و تنظیم 
شده است.»نقش امام خمینی)ره( و انقالب اسالمی در بیداری 
دولت های اسالمی منطقه، اهم اهداف نهضت امام خمینی)ره(، 
اخالق  بین  روابط  اسالمی، چگونگی  انقالب  پیروزی  دالیل 
معنوی و آثار اجتماعی در اندیشه و عمل امام خمینی)ره(، 
مهم ترین رهنمودهای امام خمینی)ره( در هدایت جوانان به 
پاسداری از ارزش های انسانی، اثرات عرفانی و فلسفی شخصیت 
امام خمینی)ره( در حرکت های جهانی مستضعفین و نظام 
مردم ساالری دینی به عنوان ثمره نهضت امام خمینی)ره(« از 
موضوعات اشاره شده در یاداشت های این کتاب است. جلد دوم 

این کتاب نیز تدوین شده و آماده چاپ است.

معاون گردشگری:
مصوبه امهال تسهیالت کرونا به بانک ها 

ابالغ شد
تسهیالت  امهال  اجرای  مصوبه  ابالغ  از  گردشگری  معاون 
کرونا به بانک های عامل خبر داد.  براساس بسته حمایت از 
از  سال ۱۴۰۰  در  که  آسیب دیده  به شدت  کسب وکارهای 
سوی رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به تمام 
دستگاه های اجرایی کشور ابالغ شد، بانک ها مکلف شده اند 
بازپرداخت تسهیالت کرونا را تا پایان شهریورماه امسال امهال 
کنند. ولی تیموری با انتشار متن ابالغیه بانک مرکزی به ۱۷ 
بانک عامل، در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که مصوبه ستاد 
ملی مدیریت کرونا از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل 
برای اجرا ابالغ شده است.در متن ابالغیه بانک مرکزی آمده که 
»مهلت ثبت نام مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده 
از کرونا برای دریافت تسهیالت مصوب ستاد ملی کرونا در 
بخش های گردشگری )مصوبه جلسه ۳۹ مورخ ۱۳۹۹.۷.۱۲(، 
تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل و شرایط 
ابالغی قبلی تمدید می شود.بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف 
یا  جدید  تسهیالت  از  اعم  کرونایی  تسهیالت  پرداخت  به 

تسهیالت مراحل قبل تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ هستند.

فرماندار قزوین: 
همه امکانات و ظرفیت ها برای انتخابات 

پرشور در شهرستان قزوین مهیا شده است 
و  امکانات  همه  بسیج  با  قزوین گفت:  فرماندار شهرستان 
ظرفیت ها مقدمات برگزاری انتخاباتی پرشور در شهرستان 
شاهد  نامزدها  هواداران  کمک  با  امیدواریم  و  شده  مهیا 

انتخاباتی باشکوه باشیم. 
انتخابات استان   محمد شفیعی درجلسه هماهنگی ستاد 
ریاست  انتخابات  نامزدهای  ستادهای  روسای  با  قزوین 
بحران  مدیریت  سالن  در  یکشنبه  روز  که  جمهوری 
از  صیانت  راستای  در  اظهارداشت:  شد  برگزار  باقرالعلوم 
و  شده  اتخاذ  رای  اخذ  شعب  در  الزم  تدابیر  مردم  آرای 
برنامه  ایم  نامزدها خواسته  انتخاباتی  روسای ستادهای  از 
های تبلیغاتی خود را به فرمانداری اعالم کنند تا اقدامات 
الزم صورت گیرد. وی بیان کرد: مجوز برگزاری جلسات با 
رعایت پروتکل ها به تمامی کسانی که درخواست رسمی 
نکات  به  حتما  که  ایم  داشته  تاکید  و  شده  داده  داشتند 

بهداشتی توجه شود تا با مشکلی مواجه نشویم.
سازمان  سوی  از  کرد:  تصریح  قزوین  شهرستان  فرماندار 
زیباسازی شهرداری قزوین ۴۴ نقطه و در مجموع ۶۷۰ نقطه 
برای نصب بیلبرد، پوستر، تصاویر نامزدها در سطح شهر قزوین 
پیش بینی شده و داوطلبان می توانند از این فضاها استفاده 

کنند.
وی گفت: هر گونه مراسم سخنرانی بایستی ۲۴ ساعت قبل به 

فرمانداری اعالم شود تا تدابیر الزم اتخاذ شود.
شفیعی اضافه کرد: ۱۸۳ شبکه معاند در خارج از کشور همه 
امکانات خود را بسیج کرده اند تا با ایجاد نا امیدی به مشارکت 
مردم آسیب بزنند تا این انتخابات با حضور کم رنگ مردم 
برگزار شود لذا ما باید این نقشه را با هوشیاری و حضور پر رنگ 

خود خنثی کنیم.
وی اظهارداشت: در تبلیغات ریاست جمهوری محدودیتی در 
ابعاد و تعداد پوستر و بنرها نداریم اما در شوراها محدودیت ها 

تعیین و ابالغ شده است.
بسیج  و  نیاز  مورد  امکانات  تامین  با  کرد:  تصریح  شفیعی 
همه ظرفیت ها امیدواریم انتخاباتی پر شور و بانشاط در 
کشور شکل گرفته و مردم رئیس جمهور و منتخبان شوراها 
کشور  و  استان  پیشرفت  و  توسعه  به  و  کرده  را مشخص 

کمک شود.

پنجره های خورشیدی بر فراز چادرهای 
عشایر ایل عرب جرقویه

۱۰۰ پنل خورشیدی بین عشایر ایل عرب جرقویه درشهرستان 
اصفهان توزیع شد.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت توزیع برق اصفهان، 
ارزش این تعداد پنل های خورشیدی را به ارزش ۱۰ میلیارد 
ریال بیان کرد و گفت: این پنل ها ی خورشیدی با ظرفیت 
تولید ۱۰۰ وات برق، توان روشن کردن ۴ چراغ روشنایی، شارژ 

تلفن همراه و چراغ قوه را دارد.
علیرضا کشانی ، ارزش هر دستگاه پنل خورشیدی را ۱۰۰ 
میلیون ریال و ۹۰ درصد هزینه تامین این پنل ها را از محل 
دریافت عوارض برق دانست و گفت: تنها ۱۰ درصد هزینه 

تامین از عشایر دریافت می شود.
مجید نادری مسئول امور عشایر جرقویه، شهرضا و دهاقان 
 ۵۱۶ و  هزار  را  جرقویه  عرب  ایل  خانوار های  تعداد  هم، 
بودن  دارا  با  جرقویه  عرب  ایل  افزود:  و  کرد  بیان  خانوار 
بیش از ۱۵۰ هزار رأس دام سبک، تنها عشایر شهرستان 

اصفهان است

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان گفت: 

علی رغم افزایش قیمت ها، نصب و راه اندازی 
سامانه های برق خورشیدی به صرفه است و 

دوره بازگشت سرمایه ی مطلوبی دارد
سارا صالحی درباره جایگاه انرژی خورشیدی در تامین برق 
تولیدی  انرژی  کرد: طی سال ۹۹ مجموع  اظهار  اصفهان 
شهرستان  برق  توزیع  شبکه  سطح  در  تجدیدپذیر  منابع 
 ۰.۰۵۳ معادل  و  ساعت  کیلووات   ۳۳۴۵ معادل  اصفهان 
درصد کل انرژی مصرفی در شبکه توزیع )۶۲۷۶ میلیون 

کیلووات ساعت( بوده است.
وی افزود: با توجه به طرح ۲۰% ادارات و سازمان ها در حال 
کیلووات   ۲۲۳ ظرفیت  مجموع  با  سامانه   ۹ تعداد  حاضر 
نصب شده است. در این میان اسازمان بهزیستی و شهرداری 
اصفهان در این ارتباط در زمره ادارات و سازمان های پیشرو 

بوده اند.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با 
اشاره به اهمیت افزایش سهم انرژی های پاک در تامین برق 
مورد نیاز مشتکرین گفت: در سال جاری عالوه بر اقدامات 
رایج که با جدیت پیگیری خواهد شد، تالش خواهیم کرد 
تا دو طرح ویژه سامانه های برق خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی 
بسیج  سازمان  روشنایی  چهاد  طرح  نیز  و  صنایع  ویژه 

سازندگی را به نحو مطلوب اجرا شوند.
افزایش  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  صالحی 
قیمت ها، نصب و راه اندازی سامانه های برق خورشیدی به 
صرفه است و دوره بازگشت سرمایه ی مطلوبی دارد؟ گفت: 
با  اقتصادی دارد.  این طرح ها همچنان توجیه  اجرای  بله، 
توجه به اعمال ضریب تعدیل نرخ در هر دوره پرداخت که 
منتج از نرخ ارز و نرخ تورم تعیین می شود، همچنان دوره 
بازگشت سرمایه ی طرح های خورشیدی مطلوب بوده و به 
بازگشت  دوره  است  محقق شده  امروز  به  تا  آنچه  استناد 
اصل سرمایه در حدود سه سال است و قراردادهای خرید 

تضمینی ۲۰ ساله منعقد می شوند.
پنج  سامانه  یک  درآمد  نمونه  کرد:  خاطرنشان  وی 
ریال  میلیون   ۳۰۰ به  نزدیک  هزینه ای  با  که  کیلوواتی 
نصب شده و در اسفندماه سال ۹۵ به بهره برداری رسیده 
دوره   ۱۸ طی  سامانه  این  که  می شود  مالحظه  است. 
سرمایه گذاری  هزینه  از  بیش  سال(  )سه  بهره برداری 

اولیه، درآمد داشته است.

ویزای انفرادی بین ایران و روسیه لغو 
نشده است، اما برای سفر گروهی به دو 
کشور دیگر به ویزا نیاز نیست. ایران و 
اجرایی  »برنامه  گذشته  هفته  روسیه 
اقدام مشترک برای لغو روادید سفرهای 
گروهی شهروندان دو کشور« را امضا 
به  را  ابهام هایی  و  پرسش  که  کردند 

وجود آورده است. 
لیال اژدری ـ مدیرکل دفتر بازاریابی و 
توسعه گردشگری خارجی ـ که وزیر 
و صنایع  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
دستی را در سفر به روسیه برای امضای 
برنامه اقدام اجرایی مشترِک لغو روادید 
گروهی همراه کرده است، به پرسش ها 
و ابهام هایی که در این باره مطرح شده 

است، در گفت وگو با ایسنا پاسخ داد.
 ۱۳۹۶ سال  فرودین  هشتم  گفت:  او 
برابر با ۲۸ مارچ ۲۰۱۷ موافقت نامه ای 
و  اسالمی  جمهوری  دولت  بین 
فدراسیون روسیه در زمینه لغو روادید 
سفرهای گروهی شهروندان دو کشور 
شد.  امضا  خارجه  امور  وزرای  توسط 
در همان موافقت نامه اشاره شده برای 
اجرایی شدن، باید یک برنامه اجرایی 
نوشته شود. قرار بود این برنامه یک ماه 
بعد نوشته شود که البته انجام شد، اما 
چون موضوع پیچیده بود و دو طرف 
و  رفت  برنامه  این  بودند،  سخت گیر 
برگشت زیادی داشت؛ ما سال ۲۰۱۸ 
آن را آماده کرده بودیم، اما طرفین به 
برخی کلمات، مفاهیم و فرایندها شک، 
شبهه و اعتراض وارد کردند. در نهایت 
این برنامه مهرماه سال ۱۳۹۹ )۲۰۲۰( 
آماده شد. قرار بود وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برای امضا 
به روسیه سفر کند که با اوج گرفتن 
ویروس کرونا، دولت روسیه امضای این 
این که  تا  انداخت  تعویق  به  را  برنامه 
هفته گذشته با سفر آقای مونسان به 
مشترک  اقدام  اجرایی  برنامه  روسیه، 
لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان 

ایرانی و روسی امضا شد.
توسعه  و  بازاریابی  دفتر  مدیرکل 
گردشگری خارجی گفت: اجرای برنامه 
سفرهای  رواید  لغو  مشترِک  اقدام 
گروهی ایران و روسیه برای دوره زمانی 
قابل  که  دارد  اعتبار  تا ۲۰۲۳   ۲۰۲۱
تمدید به دوره های مشابه است. عالوه بر 
این، با نامه رسمی از سوی وزارت امور 
خارجه دو کشور، برنامه اجرایی امکان 

اصالح دارد.
لغو  شدن  اجرایی  برای  او،  گفته  به 
لحاظ  به  گروهی،  سفرهای  روادید 
بین  است  الزم  دیپلماتیک  و  قانونی 
وزارت امور خارجه دو کشور یادداشت 
دیگری مبادله شود که یک ماه پس از 

اعالم وصول آن، روادید برای سفرهای 
گروهی شهروندان ایرانی و روسی لغو 

خواهد شد.
توسعه  و  بازاریابی  دفتر  مدیرکل 
ساده  بیان  به  خارجی  گردشگری 
درباره لغو روادید گروهی، گفت: طبق 
یا  ویزا  روسیه،  و  ایران  موافقت نامه 
همچنان  و  نشده  لغو  انفرادی  روادیِد 
به  تور  بدون  یا  شخصی  سفر  برای 
روسیه یا ایران الزم است به سفارتخانه 
مورد  مدارک  و  هزینه  شود،  مراجعه 
از طی  بعد  ارائه شود.  و  نیاز پرداخت 
شد.  خواهد  دریافت  روادید  فرآیندی، 
اما اگر شخصی قصد دارد با گروه یا تور 
سفر برود می تواند به یکی از آژانس هایی 
که مجوز این سفرها را دارد و بعدها نام 
آن ها اعالم می شود، مراجعه کند و در 
فهرست پنج تا پنجاه نفره مسافران قرار 
این  برای  روادید  گیرد؛ در آن صورت 

مسافر لغو می شود.
اژدری درباره امکان حذف هزینه ویزا 
برای سفرهای گروهی که مشمول لغو 
جایی  تا  کرد:  اظهار  شده اند،  روادید 
این هزینه  از  داریم بخشی  اطالع  که 
ممکن است حذف شود و مقداری از آن 
دریافت شود. فکر می کنم هزینه ویزای 
باشد،  یورو   ۸۵ حاضر  درحال  روسیه 
ممکن است مثال فقط ۱۰ یورو از آن 
دریافت شود. البته جزئیات هزینه ویزا 
این ها مواردی  هنوز مشخص نشده و 
است که در کمیته های فنی دو کشور 
بررسی می شود. حتی در صحبت های 
و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزیر 
طرف روس تاکید شد که جزئیات لغو 
رواید گروهی به کمیته های فنی واگذار 
شود.او درباره نظر وزارت خارجه درباره 
حذف هزینه ویزا در سفرهای گروهی، 
گفت: ممکن است وزارت خارجه هم 
نظری داشته باشد، به هر حال هزینۀ 
آن را سفارتخانه ها دریافت می کنند و 
آن  درباره  کشور  دو  فنی  کمیته های 
تصمیم می گیرند.او در پاسخ به این که 
از  روادید گروهی  لغو  معتقدند  برخی 
سال ۱۳۹۶ برقرار شده و اکنون از سوی 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 

صنایع دستی اقدام خاصی انجام نشده 
و اتفاق تازه ای نیافتاده است، گفت: خیر 
برای  رسمی  دو سند  نیست.  این طور 
لغو روادید سفرهای گروهی شهروندان 
ایران و روسیه امضا شده است. وزیران 
امضا  را  نیز آن  امور خارجه دو کشور 
اصلی  موافقت نامه  همان  در  کرده اند. 
در دو ماده اشاره مستقیم شده که از 
طریق تدوین برنامه اقدام مشترک، لغو 
روادید سفرهای گروهی به اجرا گذاشته 

می شود.
این  سه  ماده  در  کرد:  اضافه  او 
موافقت نامه مشخصا آمده که »مراجع 
مدارک  نمونه های  طرفین،  ذی صالِح 
مجاری  طریق  از  را  مسافرتی  معتبر 
پس  روز   ۳۰ تا  حداکثر  دیپلماتیک 
مبادله خواهند  موافقت نامه  امضای  از 
که  آمده  نیز  چهار  ماده  در  کرد.« 
»مراجع ذی صالِح طرفین، یکدیگر را 
مسافرتی  معتبر  مدارک  خصوص  در 
جدید یا تغییر مدارک معتبر مسافرتی 
موجود مطلع کرده و نمونه های جدید یا 
تغییریافته از طریق مجاری دیپلماتیک، 
۳۰ روز قبل از صدور و یا اعتبار ارسال 
خواهد شد. طرفین، فهرست نهادهای 
مسؤول برای اجرای این موافقت نامه را 
که از این به بعد مرجع هماهنگ کننده 
نامیده می شود و همچنین تغییرات و 
متمم های مربوط به این فهرست ها از 
مبادله  را  دیپلماتیک  مجاری  طریق 
مواد  افزود:  کرد.«اژدری  خواهند 
خارجه  وزرای  بین  که  موافقت نامه ای 
دو کشور امضا شده تصریح می کند که 
مرجع هماهنگ کننده و مسؤول اجرای 
موافقت نامه از سوی جمهوری اسالمی، 
و  فرهنگی  میراث  )وزارت(  سازمان 
ذی صالح  نمایندگان  یا  و  گردشگری 
آن است. از سوی فدارسیون روسیه نیز 
آژانس فدرال گردشگری و مجاری قوه 
قضاییه در حوزه گردشگری استان های 
روسیه معرفی شده اند. بنابراین اجرای 
گردشگری  وزارت  به  موافقت نامه  این 
سپرده شده تا جزئیات آن را با همتای 

روس مشخص کند.
روسیه  دولت  تمایل  و  اراده  درباره  او 

سفرهای  روادید  لغو  اجرای  برای 
برخی  اظهارات  به  توجه  با  گروهی، 
مقامات وزارت امور خارجه روسیه در 
گذشته در خصوص این که لغو روادید 
فقط از سوی بخش خصوصی این کشور 
دیگر،  طرف  از  و  است  شده  پیگیری 
ضمانت اجرایی این برنامه و همکاری 
کرد:  تصریح  سفارتخانه ها،  سوی  از 
این موافقت نامه را وزارت امور خارجه 
طرفی،  از  است.  کرده  امضا  روسیه 
روسیه، یک  فدرال  گردشگری  آژانس 
آژانس دولتی است و بخش خصوصی 
نیست و زیر نظر وزارت توسعه اقتصادی 
روسیه فعالیت می کند، پس ما با بخش 
خصوصی طرف نیستیم. نه موافقت نامه 
بین بخش خصوصی دو کشور  اصلی 
اقدام مشترک.  برنامه  نه  و  امضا شده 
که  »دوگوزووا«  خانم  دیگر،  سوی  از 
برنامه  آقای مونسان در  امضای  طرف 
اجرایی اقدام مشترک بود، باالترین مقام 
گردشگری روسیه را به لحاظ دولتی به 

عهده دارد.
کردن  همکاری  درباره  کرد:  اضافه  او 
در  سفارتخانه ها  سلیقه ای  برخورد  یا 
گروهی،  سفرهای  روادید  لغو  اجرای 
ممکن است اعمال سلیقه شود و یا یک 
سفیر سختگیری داشته یا نداشته باشد. 
به هر حال اگر این برنامه اجرا نشود، 

قوانین خود را زیرپا می گذارند.
این  شد:  متذکر  همچنین  اژدری 
موافقت نامه برای همه آژانس ها نیست. 
قرار است ما و دولت روسیه تعدادی دفاتر 
خدمات مسافرتی و تورگردان را معرفی 
 ۲۰۱۸ سال  در  اتفاق  این  که  کنیم 
رخ داد. همزمان با جام جهانی فوتبال 
در روسیه، ۶۸ دفتر را معرفی کردیم، 
روسیه هم قصد داشت آژانس های خود 
را معرفی کند. طبق موافقت نامه ای که 
در سطح وزرای امور خارجه دو کشور 
امضا شده است، ما موظفیم هر سال 
فهرست آژانس های معتبر را که مدنظر 
است و می توانند با طرف روس تبادل 
کنیم.  معرفی  باشند  داشته  گردشگر 
لغو  نمی توانند  آژانس ها  بنابراین همه 
روادید سفرهای گروهی داشته باشند، 
تنها آژانس هایی که مورد تایید وزارت 
و  ایران  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
امکانی را  طرف روس هستند، چنین 
دارند.او در ادامه گفت: البته ما آن ۶۸ 
معرفی   ۲۰۱۸ سال  در  که  را  آژانس 
کرده بودیم، به روزرسانی می کنیم، چون 
بعضی از آن آژانس ها دیگر نیستند، لغو 
شده اند یا خودشان کار نمی کنند و از 
طرفی، خیلی ها مایل اند به این برنامه 
بپیوندند. بنابراین، این فهرست بازنگری 

و به روزرسانی خواهد شد.

جزئیات لغو ویزای گروهی ایران و روسیه

فرهنگی

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
فوالد  شرکت  فعالیت های  به  اشاره  با 
از  مبارکه در راستای حفظ و صیانت 
محیط زیست اظهار کرد: شرکت فوالد 
مبارکه جزو اولین شرکت هایی است که 
 ISO۱۴۰۰۰ موفق به دریافت استاندارد
در  بین المللی  استانداردهای  )شامل 
با سیستم های زیست محیطی  رابطه 
این  گذاری  سرمایه  روند  و  شده   )
شرکت در بحث محیط زیست به یک 
تبدیل  فوالد  برای صنعت  مارک  بنچ 
شده است.سید رسول خلیفه سلطانی 
این  بیان  با  ایراسین  با  وگو  گفت  در 
مطلب در ادامه افزود: همچنین شرکت 
زیست  مباحث  روی  فوالدمبارکه 
محیطی همچون فیلترینگ و کاهش 
آالیندگی های محیطی بشدت در حال 
و  وغبارها  گرد  پاالیش  است.  فعالیت 
جلوگیری  همچنین  آنها،  فیلترینگ 
به آب های سطحی  نفوذ آالیندگی  از 
و عمیق و پاالیش پساب های کارخانه 
استاندارد  در  و عمال  اقدام کرده  خود 
زیست  مسائل  رعایت  زاویه  از  خوبی 

محیطی قرار دارد.
مدل سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای 
محیط زیست، بنچ مارک صنعت فوالد 

ایران 
وی افزود: خوشبختانه بودجه های قابل 
قبولی نیز برای مسائل مربوط به زیست 
محیطی از سوی فوالد مبارکه در نظر 
گرفته شده و این موضوع تبدیل به یک 
بنچ مارک در صنعت فوالد شده و سبب 
می شود تمامی شرکت های فوالدی نیز 
از این زاویه الهام گرفته و در راستای 
بردارند.  گام  زیست  محیط  حفظ 
می تواند  نیز  زیست  محیط  همچنین 

نظر  در  الگو  عنوان  به  را  روش  این 
بگیرد و به بقیه صنایع تعیین تکلیف 
کند تا رویه های زیست محیطی را مانند 

شرکت فوالد مبارکه دنبال کنند.
فضای سبز اطراف فوالد مبارکه بسیار 

گسترده و وسیع است
دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 
برای  مبارکه  فوالد  تالش  خصوص  در 
حفظ محیط زیست و ایجاد فضای سبز 
در منطقه اظهار کرد: فضای سبزی که 
شرکت فوالد مبارکه در اطراف خود ایجاد 
کرده بسیار گسترده و وسیع است و این 
با سرمایه گذاری عظیمی  اقدامات که 
صورت گرفته همه نشان دهنده این است 
که خوشبختانه فوالد مبارکه در این زمینه 

موفق عمل کرده است.
افزایش تولید همراه با کاهش مواد اولیه 

مصرفی موفقیت بزرگ فوالد مبارکه 
یکی از موضوعاتی که همواره مد نظر 
شرکت فوالد مبارکه بوده و در اهداف 
کالن زیست محیطی این شرکت نیز 
و  منابع  مصرف  کاهش  شده،  تعریف 
باره  این  در  است؛  مصرفی  اولیه  مواد 
نیز خلیفه سلطانی اظهار کرد: هراندازه 
نسبت محصول تولید شده به مصرف 

یک  قطع  به  یابد،  افزایش  اولیه  مواد 
موفقیت بسیار بزرگ برای تولیدکننده 
نیز می  زمینه  این  بود که در  خواهد 
بینیم شرکت فوالد مبارکه توانسته در 
این چارچوب حرکت کند و رکوردهای 
در  می گذارد.  بجای  خود  از  را  زیادی 
واقع با کاهش مصرف مواد اولیه و حتی 
تجهیزات توانسته در این مسیر گامهای 
بزرگی بردارد.دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در خصوص تعامالت شرکت 
مرتبط  سازمان های  با  مبارکه  فوالد 
نظارتی  مراجع  و  زیست  محیط  با 
داد:  پاسخ  اینگونه  نیز  اصفهان  استان 
فوالد  شرکت  تعامالت  خوشبختانه 
مبارکه اصفهان با سازمان محیط زیست 
در شرایط خوبی قرار دارد و دریافت لوح 
تقدیر از زاویه مسئوالن کشوری خود 
گواهی بر تایید عملکرد قابل قبول این 

شرکت بزرگ فوالدی است.
نگاهی بر اهداف کالن زیست محیطی 

شرکت فوالد مبارکه
کاهش مصرف منابع ، انرژی و آب

کاهش مستمر آالینده  ها و جایگزینی 
مواد مخرب محیط زیست

اولیه  مواد  و  منابع  مصرف  کاهش 

مصرفی
تالش در جهت حفظ ونگهداری فضای 

سبز موجود
و  تفکیک  و  ضایعات  تولید  کاهش 
بازیافت آنها در حد امکان و حرکت به 

سوی تولید  پاک  و اقتصاد سبز
ارتقاء سطح آگاهی ها و توانمندیهای 

کارکنان
همکاری و تعامل به سازمان ها ،تشکلها 
در  مشارکت  جهت  نظارتی  مراجع  و 
کنترلهای  و  عمومی  سازی  فرهنگ 
از  بخشی  عنوان  به  محیطی  زیست 
مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد 

مبارکه است.
مدیریت  استاندارد  گواهینامه  دریافت 

ISO۵۰۰۰۱ انرژی
مبارکه  فوالد  شرکت  است  گفتنی 
در  که  مستمری  تالش های  طی 
پایدار  زیست  محیط  حفظ  راستای 
شد  موفق   ۱۳۹۴ سال  در  داشته 
 ( انرژی  استاندارد مدیریت  گواهینامه 
ISO۵۰۰۰۱( را دریافت کند. در واقع 
برنامه ریزی های گسترده این شرکت، 
در کنار تعریف پروژه های متعدد این 

موفقیت حاصل شده است
 ۵۰۰۰۱ انرژی  مدیریت  استاندارد 
برای  سازمان ها  توانمندسازی   ISO
استقرار سیستم ها و فرایندهای الزم 
شامل  انرژی  عملکرد  بهبود  برای 
را  انرژی  مصرف  و  کاربری  بازدهی، 
به منظور  استاندارد  این  دارد.  پی  در 
انتشار  کاهش  برای  سازمان  هدایت 
گازهای گلخانه ای، کاهش هزینه های 
بر  تاثیرگذار  موارد  دیگر  و  انرژی 
مدیریت  طریق  از  محیط زیست 

نظام مند انرژی اجرا می شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت وگو با ایراسین مطرح کرد: 

سیاست زیست محیطی فوالد مبارکه روی میز دیگر واحدهای فوالدسازی



سال هفتم /  شماره 822  /  سه شنبه  25  خرداد  ماه 1400  / 4 ذی القعده 1442 /  15  ژوئن 2021   اخبار کوتاه7 اخبار کوتاه

عراقی ها به دنبال جذب کی روش
مربی عراقی به ستایش از کارلوس کی روش پرداخت و ابراز 
امیدواری کرد که او به زودی جایگزین کاتانچ در تیم ملی عراق 
شود. به نقل از اسپورت عراق، کاتانچ در طول دوران حضورش 

در تیم ملی فوتبال عراق نتایج خوبی به دست آورده است.
تیم ملی فوتبال عراق با هدایت کاتانچ در گروهی که تیم های 
قدرتمند ایران و بحرین در آن قرار داشتند با ۱۷ امتیاز در 
صدر قرار دارد و صعودش را به دور بعد قطعی کرده است.با این 
حال حسن احمد، سرمربی النجف عراق خواستار اخراج کاتانچ 
است. او قبل از رویارویی عراق با ایران گفت: کاتانچ سه سال 
است که هدایت تیم ملی فوتبال عراق را برعهده دارد اما هیچ 
دستاوردی نداشته است. من امیدوارم که کی روش به عنوان 

سرمربی جدید انتخاب شود. او بسیار بهتر از کاتانچ است.

میرزازاده:
 فقط برای طالی المپیک به توکیو می روم

نماینده سنگین زن کشتی فرنگی ایران در المپیک توکیو، 
گفت: انگیزه زیادی برای کسب موفقیت در المپیک توکیو دارم 

و به چیزی جز کسب مدال طال فکر نمی کنم. 
امین میرزازاده در گفتگو با ایسنا، درباره کسب عنوان قهرمانی 
در تورنمنت پیت السینسکی لهستان، اظهار کرد: این رقابت 
ها با حضور بیشتر مدعیان طراز اول سنگین وزن جهان برگزار 
شد و واقعا از سطح بسیار باالیی برخوردار بود. کشتی گیران 
به میدان رفتند، چرا که تورنمنت  این رقابت ها  خوبی در 
لهستان آخرین میدان تدارکاتی پیش از المپیک بود و مدعیان 
می خواستند پیش از المپیک خود را محک بزنند. تاکنون 
۱۱ مرحله اردوی متوالی تیم ملی را پشت سر گذاشتیم و در 
شرایط خوب روحی و بدنی عازم لهستان شدم. رقبای داخلی و 
خارجی بسیار خوبی داشتم و سعی کردم با برنامه کشتی بگیرم 
تا به هدفم برسم.دارنده مدال های طالی جوانان جهان ۲۰۱۸ 
و بزرگساالن آسیا ۲۰۲۰، افزود: من نیز با آمادگی خوبی در 
مسابقات حاضر شدم و هدفی جز رسیدن به دوبنده تیم ملی 
در المپیک نداشتم. از اینکه توانستم در نهایت به موفقیت برسم 
و افتخار پوشیدن دوبنده تیم ملی نصیبم شود خیلی خوشحالم. 
امیدوارم بتوانم نماینده شایسته ای برای کشتی فرنگی ایران در 

توکیو باشم و پاسخ اعتماد کادر فنی تیم ملی را بدهم.
وی درباره هدف خود از حضور در المپیک و اینکه در حضور 
بزرگان کشتی جهان به دنبال کسب چه مدالی است، گفت: 
اصال به دنبال این نیستم که بخواهم فقط در المپیک کشتی 
بگیرم. اولین هدفم این بود که به دوبنده تیم ملی برسم و پس 
از آن نیز نماینده شایسته ای برای کشتی ایران باشم. به چیزی 
جز مدال طالی المپیک فکر نمی کنم و از جان مایه می گذارم 
تا به این هدف بزرگ برسم.میرزازاده ادامه داد: اگر می خواستم 
فقط به حضور در المپیک قانع باشم مطمئنا ماه ها زحمت و 
سختی نمی کشیدم. المپیک میدان بزرگی است و همه ما برای 

کسب بهترین نتیجه انگیزه زیادی داریم.
نماینده سنگین وزن کشتی فرنگی ایران در المپیک توکیو، 
درباره مهمترین رقبای خود در این رویداد، گفت: رقبای خوبی 
از کوبا، گرجستان، روسیه دارم و همه رقبا جزو بهترین های 
جهان هستند و برای کسب مدال به المپیک می آیند. امیدوارم 
روزم باشد و بتوانم بهترین عملکردم را نشان بدهم و با شکست 
با  باقیمانده  به مدال طال برسم. در فرصت  مدعیان جهانی 
کمک کادر فنی با کسب بیشترین شناخت نسبت به حریفان 

به میدان خواهم رفت.
وی در پایان با اشاره به تالش های محمد بنا سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی، خاطرنشان کرد: واقعا تمرینات بسیار خوبی را 
در ماه های گذشته پشت سر گذاشتیم. آقای بنا سال هاست 
برای کشتی فرنگی زحمت کشیده و به خوبی با زیر و بم کشتی 
فرنگی آشناست. قطعا از تجربیات باالی او استفاده می کنیم تا 
به بهترین نتیجه برسیم. تمرین زیر نظر محمد بنا نقش زیادی 
در موفقیت همه بچه ها دارد. آماده ایم با همه توان به میدان 

برویم و برای موفقیت کشتی فرنگی ایران مبارزه کنیم.

اساسنامه کمیته ملی المپیک اصالح شد 
هیات وزیران با اصالح اساسنامه کمیته ملی المپیک به منظور 
رفع ایراد شورای نگهبان موافقت کرد. به نقل از  کمیته ملی 
المپیک، هیات وزیران در جلسه در خصوص رفع ایرادات وارده 
به اصالح اساسنامه کمیته ملی المپیک موافقت و به موجب  آن 
مقرر شد تا اصالحاتی جزیی  ذیل در این اساسنامه لحاظ شود.

مقرر شد عبارت ها با هماهنگی کمیته المپیک به صورت 
المپیک  ملی  کمیته  تعریف  در  شود.همچنین  ذکر  فارسی 
جمهوری اسالمی ایران )NOC(، از آن به عنوان نهاد عمومی 
غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل یاد شده 
که با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقالل مالی و به دور از 
هرگونه گرایش های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض 
است و در چارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و 

مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند.
کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران در امور اجرایی، 
اداری و سایر موارد ذی ربط تابع قوانین و مقررات جمهوری 

اسالمی ایران خواهد بود.
همچنین در اساسنامه یاد شده، منظور از اخالق ورزشی، رعایت 
مقررات ورزشی از جمله مقابله با زورافزایی، تبانی، زدوبند، رشوه 
و عدم توهین نژادپرستانه و آشناساختن ورزشکاران به ارزش 
های معنوی ورزش  است که در مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی با عنوان اولویت ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی 

ورزش کشور به آنها اشاره شده است.

پنج فرنگی کار المپیکی ایران مشخص شدند
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، اسامی ملی پوشان اعزامی به 
بازی های المپیک توکیو را اعالم کرد.  پس از پایان چرخه 
انتخابی »محمد بنا« سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، اسامی 
کشتی گیران منتخب به منظور حضور در المپیک توکیو را به 

شرح زیر اعالم کرد:۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

رقابت های کشتی در بازی های المپیک توکیو روزهای ۱۰ تا 
۱۶ مردادماه برگزار می شود.

بشار رسن به بازی مقابل ایران می رسد؟
هافبک نام آشنای تیم ملی فوتبال عراق با وجود آسیب دیدگی 
در دیدار برابر هنگ کنگ مشکلی برای رویارویی با ایران ندارد. 
به گزارش ایسنا و به نقل از بغداد الیوم، تیم ملی فوتبال عراق 
خود را آماده دیدار برابر ایران می کند. این دیدار قرار است که 
سه شنبه برگزار شود تا تکلیف تیم های صعود کننده از این 

گروه مشخص شود.
هشام محمد، هماهنگ کننده رسانه ای تیم ملی فوتبال عراق 
قبل از این بازی گفت: همه بازیکنان آماده رویارویی با ایران 
هستند. این دیدار برای تعیین سرنوشت صدرنشین بسیار مهم 
است.او درباره وضعیت بشار رسن گفت: رسن در دیدار برابر 
هنگ کنگ آسیب دیدگی جزیی داشت اما اکنون وضعیت 
او خوب است و جای نگرانی وجود ندارد. همه بازیکنان به 
استثنای علی فائز آماده رویارویی با ایران هستند. ما به دنبال 
پیروزی و صدرنشینی در  این بازی هستیم و به نتایج دیگر 

گروه ها توجهی نداریم.
در این گروه تیم ملی فوتبال عراق با ۱۷ امتیاز در صدر قرار 
دارد و صعودش را به دور بعد قطعی کرده است و ایران با ۱۵ 
امتیاز دوم است و برای صعود به سه امتیاز این دیدار نیاز دارد.

اخراج سرمربی اسپانیایی کویت
 بعد از ناکامی در صعود

فدراسیون فوتبال کویت از اخراج سرمربی اسپانیایی بعد از 
ناکامی تیم در صعود به دور بعد انتخابی جام جهانی خبر داد. 
به گزارش ایسنا و به نقل از الریاض، تیم ملی فوتبال کویت با 
تساوی که برابر اردن به دست آورد از صعود به دور بعد انتخابی 

جام جهانی بازماند.
فدراسیون فوتبال کویت در بیانیه ای مختصر از اخراج آندرس 

کاراسکو سرمربی اسپانیایی خود خبر داد.
طبق اعالم فدراسیون فوتبال کویتT ثامر عناد سرمربی کویتی 

به عنوان جایگزین کاراسکو انتخاب شد.

هیات وزیران با اصالح اساسنامه 
کمیته ملی المپیک موافقت کرد

هیات وزیران با اصالح اساسنامه کمیته ملی المپیک به منظور 
رفع ایراد شورای نگهبان موافقت کرد. 

به گزارش ایرنا از کمیته ملی المپیک، هیات وزیران در نشستی 
به رفع ایراد در اصالح اساسنامه کمیته ملی المپیک از سوی 
شورای نگهبان موافقت کرد و قرار است تا اصالحاتی جزیی در 

این اساسنامه لحاظ شود. 
برخی از این موارد که اصالح می شود: عبارت ها با هماهنگی 

کمیته المپیک به صورت فارسی ذکر شود.
در تعریف کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران موسوم به 
اِن.او.سی  از آن به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با 
شخصیت حقوقی مستقل یاد شده که با مدت فعالیت نامحدود، 
دارای استقالل مالی و به دور از هرگونه گرایش های نژادی 
و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است و در چارچوب مفاد 
منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری 
اسالمی ایران فعالیت می کند.کمیته ملی المپیک جمهوری 
اسالمی ایران در امور اجرایی، اداری و سایر موارد ذی ربط تابع 
قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.همچنین 
در اساسنامه یاد شده، منظور از اخالق ورزشی، رعایت مقررات 
ورزشی از جمله مقابله با زورافزایی، تبانی، زدوبند، رشوه و 
عدم توهین نژادپرستانه و آشناساختن ورزشکاران به ارزش 
های معنوی ورزش  است که در مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی با عنوان اولویت ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی 

ورزش کشور به آنها اشاره شده است.
از راهیابی به کمیته ملی  امیری« پس  »سید رضا صالحی 
المپیک در ۲۵ دی ماه سال ۹۶، اصالح پیش نویس اساسنامه 
این نهاد ورزشی را در صدر اولویت قرارداد که این اساسنامه 
پس از تصویب در هیأت اجرایی و مجمع عمومی کمیته ملی 
المپیک،  در اسفندماه ۹۷ به کمیته بین المللی المپیک موسوم 
به آی.او.سی ارسال شد و سپس در ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۸ به 

تأیید آی. او. سی رسید.
پس از  آن در اوایل آذرماه ۹۸ دولت اساسنامه را به شورای 
نگهبان ارسال کرد و این شورا تیرماه ۹۹ بعد از چند ماه نظر 
نهایی را اعالم کرد و گفت که به تایید نرسید و ایراداتی به آن 
وارد  است.یکی از ایرادهای مطرح شده به این اساسنامه در 
خصوص بند ۱۶ است که اشاره به مقابله و نپذیرفتن هرگونه 
فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، و تبعیض 
جنسیتی اشاره دارد .شورای نگهبان همچنین اعالم کرد منظور 
از دور بودن کمیته ملی المپیک از هر گونه گرایش های نژادی، 
مذهبی، سیاسی و منع هر گونه تبعیض روشن نیست و ابهام 
دارد و  بند یک ماده ۳ عبارت  مقابله با هرگونه تبعیض و  لزوم 

محترم شمردن قوانین جهانی دارای ابهام است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تیرماه ۹۹ در 
گفت و گویی که در تارنمای شورای نگهبان منتشر شده است 
گفت:  اساسنامه کمیته ملی المپیک هم ایراد قانون اساسی و 
هم ایراد شرعی وجود دارد. دولت می تواند این ایرادها را اصالح 
کند باز هم اگر اشکالی باشد راهکارهایی وجود دارد با این حال 
باید توجه داشت که قانون اساسی ما حکم می کند همه قوانین 
و مقررات باید در درجه اول منطبق بر موازین اسالمی باشد و 

در درجه دوم نباید مغایر با قانون اساسی باشد.

مهاجم جوان هلند به عنوان بهترین بازیکن 
دیدار مقابل اوکراین انتخاب شد

سایت رسمی یوفا بهترین بازیکن دیدار جذاب تیم های ملی 
فوتبال هلند و اوکراین را انتخاب کرد.  دیدار تیم های فوتبال 
هلند و اوکراین در چارچوب هفته اول رقابت های یورو ۲۰۲۰ 
از گروه سوم در ورزشگاه یوهان کرایوف آمستردام برگزار شد 
که در پایان الله های نارنجی موفق شدند در دیداری جذاب و پر 

گل، میهمان خود را با نتیجه سه بر دو شکست دهند.
»دنزل  دیدار  این  پایان  از  پس  نیز  یوفا  رسمی  سایت 
دومفرایز« را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کرد. 
این مهاجم جوان گل سوم و پیروزی بخش تیمش را به ثمر 
رساند.در دیگر دیدار این گروه نیز ساعتی پیش تیم اتریش 
موفق شد مقدونیه را با نتیجه سه بر یک شکست دهد تا 

اولین پیروزی خود را در این رقابت ها جشن بگیرد.

باید  گفت:  ایران  فوتبال  پیشکسوت 
بازیکنان تیم ملی را باور داشته باشیم 
ملی  تیم  موفقیت  باعث  باور  این  و 

می شود. 
منصور ابراهیم زاده در گفت وگو با ایسنا، 
رقابت های  در  ایران  عملکرد  درباره 
مقدماتی جام جهانی اظهار کرد: ما سه 
بازی متفاوت داشتیم. بازی اول و بازی 
سوم ما قابل پیش بینی بود، توانستیم 
موفق باشیم و بچه ها تالش کردند و در 
نهایت هم موفق شدند اما در بازی با 
بحرین که حساسیت بیشتری داشت، با 
آرامش بازی را شروع کردیم و احساسی 
نبودند و منطقی بازی کردند. توانستیم 
استفاده  خوبی  به  فرصت های مان  از 

کنیم و به نتیجه برسیم.
چیزی  بازی  سه  این  در  داد:  ادامه  او 
که بیشتر جلب توجه می کرد این بود 
که بازیکنان خیلی خوبی در تیم ملی 
ما حضور دارد و این بازیکنان هر کدام 
باشند.  تاثیرگذار  می توانند  نحوی  به 
بهترین  به  بازیکنان  این  از  بایستی 
تیم  در  آرامش  و  شود  استفاده  نحو 

حاکم باشد. هر کدام از بازیکنان باید 
و  دهند  انجام  را  خودشان  مسئولیت 
بازی های  در  مساله  این  شدن  انجام 
بازیکنان  این  است  شده  باعث  اخیر 

تاثیرگذاری خودشان را نشان دهند.
پیشکسوت فوتبال ایران در ارزیابی از 
اسکوچیچ  گفت:  اسکوچیچ  عملکرد 
زمان زیادی را در ایران حضور داشت 
و مربی گری کرد. حتی وقتی مسابقه 
نبود هم در ایران حضور داشت و همه 
چیز را بررسی کرده است. بیشترین 

تیم  برای  حاضر  حال  در  که  چیزی 
ملی می تواند تاثیرگذار باشد، مسائل 

روحی و روانی است. 
با  ارتباط  و  برخورد  نوع  همچنین 
امروز  تا  که  است  مهم  هم  بازیکنان 
اسکوچیچ در این زمین وظایف خود 
داده  انجام  مربی  یک  عنوان  به  را 
است. این که توانسته ایم تا اینجا خوب 
کار کنیم نشان دهنده این است که 
اسکوچیچ سیر صعودی خوبی را طی 

کرده است.

عراق  مقابل  ایران  دیدار  درباره  او 
درگیرانه  و  فیزیکی  تیم  این  گفت: 
بازیکنان  سری  یک  و  می کند  بازی 
وجود  تیم  این  در  هم  تاثیرگذار 
بایستی خودمان  اول  دارد. در درجه 
آرامش خودمان را حفظ کنیم و تحت 
قرار  آن ها  عصبی  برخوردهای  تاثیر 
کمترین  از  آرامش  با  باید  و  نگیریم 
می آوریم  دست  به  که  فرصت هایی 
عراق  باشیم.  موفق  و  کنیم  استفاده 
شانس هایش  کمترین  با  همیشه 
اما  باشد  موفق  ما  مقابل  توانسته 
اعتقاد من این است که باید با آرامش 
اشتباهات خط  ادامه  کار کنیم و در 

دفاعی مان را کم کنیم.
ابراهیم زاده اضافه کرد: آن ها به دنبال 
می توانند  و  هستند  ما  اشتباهات 
خیلی خوب از این اشتباهات استفاده 
کنند. ما باید به تیم ملی انرژی دهیم 
امیدوار  من  باشند.  موفق  بتوانند  تا 
هستم و باید بازیکنان تیم ملی را باور 
داشته باشیم و این باور باعث موفقیت 

تیم ملی می شود.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی 
با اشاره به مشکالت ورزش ایران در دو 
تصریح  مدیریتی،  و  ساختاری  بخش 
کرد که نگاه سرگرمی محور، بزرگترین 
آسیب به صنعت ورزش در کشور است. 
افشین مالیی در گفت و گو با ایسنا، در 
رابطه با مشکالت ساختاری و مدیریتی 
مشکالت  کرد:  اظهار  ایران  ورزش  در 
بخش  دو  به  را می توان  ورزش کشور 
ساختاری و مدیریتی تقسیم کرد که 
با ارائه راهکار امکان حرکت در مسیر 

مطلوب تر وجود دارد.
وی در مورد مشکالت ساختاری ورزش 
ایران، توضیح داد: عملکرد هر سازمانی 
را می توان متاثر از ساختار سازمانی آن 
فراتر  جوانان  و  ورزش  وزارت  دانست، 
از بودن یا نبودن بخش جوانان، بحث 
مشترک  ماموریت  بودجه،  پشتیبانی، 
و موارد این چنینی را شامل می شود 
که باعث شده تاکنون این ادغام مساله 
انگیز باشد.رییس فدراسیون ورزش های 
کنار  در  جوانان  امور  افزود:  همگانی 
بر  در  را  زیادی  بسیار  مسائل  ورزش، 
می گیرد و می توان گفت این ادغام با 
سایر وزارتخانه ها نیز امکان پذیر است، 
هر چند ما در کشورهای معدود دیگر 
ادغام  شاهد  دارند  ورزش  وزارت  که 
چندبخشی در این وزارتخانه هستیم اما 
باید بدانیم ادغام بدون پایه ریزی مناسب 

و پشتیبانی کافی، کارآمد نخواهد بود.
شاخص  مهمترین  همچنین،  مالیی 
ارزیابی یک ساختار را قدرت هماهنگی 
و  دانست  تعیین  مأموریت های  با  آن 
به دیدگاه های مطرح  با توجه  گفت: 
شده در حوزه ورزش تربیتی، همگانی، 
قهرمانی و حرفه ای، بخش تربیتی در 
جدا  ورزش  وزارت  از  تقریبا  ما  کشور 
و زیر نظر آموزش پرورش است و باید 
تصریح کرد که بخش بنیادین ورزش، از 

این وزارتخانه جدا شده است.
حوزه  دیگر،  مساله  داد:  ادامه  وی 
قهرمانی و همگانی است که با توجه به 
دو نهاد مجزا یعنی کمیته ملی المپیک 
کشور،  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  و 
بحث تفکیک بخش قهرمانی و همگانی 
در این دو برای اداره بهتر امور ضروری 

به نظر می رسد.
رییس فدراسیون ورزش های همگانی 
با بیان اینکه ورزش ایران به بلوغ حرفه 
این  البته  گفت:  است،  نرسیده  ای 
جلوی  روبه  های  فعالیت  انکار  مساله 
نیاز  شدن  حرفه ای  اما  نیست  ورزش 
به بینش درست در مورد یک حرفه و 
دانش مدیریت آن دارد.به گفته مالیی 
مهمترین بخش، دانش مدیریت است 
و  اینکه کسب  به  توجه  با  ورزش  که 
کار منحصر بفردی دارد قاعدتا دانش 
است  نیاز  و  متفاوت  نیز  آن  مدیریت 

دانش مدیران کشور با محوریت توسعه 
کسب و کار ورزش باشد و توانمدسازی 
در این بخش صورت بگیرد.وی افزود: 
مورد بعدی، عدم برنامه محوری است، 
برنامه  مختلف  کشورهای  در  معموال 
های جامع ورزش وجود دارد که پنج، 
۱۰ یا ۲۰ ساله است و با نظارت و کنترل 
حرکت  شده  تعیین  هدف  جهت  در 
می کند، اما متاسفانه در ایران این بخش 
به وظیفه محوری تنزل پیدا کرده است.

رییس فدراسیون ورزش های همگانی 
با اشاره به اینکه منابع مالی به عنوان 
یکی از ابزار کار مدیریت مطرح است، 
اختصاصی  بودجه  کرد:  خاطرنشان 
برای ورزش کشور برای تحقق اهداف 
ناکارامد است، بخش کالن بودجه در 
اختیار ورزش قهرمانی است که باید از 
بخش خصوصی تامین بودجه کند و از 
طرف دیگر، بخش همگانی، بودجه اش 
برای توسعه تندرستی و سالمت بسیار 
ناچیز است.مالیی افزود: منابع انسانی به 
عنوان بازوان اجرایی برای یک مدیر با 
انواع مهارت های الزم برای رشد کسب 
مهارت  متاسفانه  اما  است،  نیاز  کار  و 
های کافی در حوزه منابع انسانی وجود 
ندارد و در سطح آکادمیک، اجرایی و 
مربیگری نیازمند بازاندیشی و تقویت 
که  بدانیم  باید  انسانی هستیم.  منابع 
تسهیل  بستر  عنوان  به  انسانی  منابع 

سطح  در  اهداف  اجرای  برای  کننده 
عملیاتی است که متاسفانه هم به لحاظ 
سرانه ورزشی و هم از نظر کمی و کیفی 
چه در سطح حرفه ای و چه در سطح 
عدیده  مشکل  با  تربیتی  یا  همگانی 
روبرو هستیم.وی در مورد راهکارهای 
باید  اینکه  به  اشاره  با  رفع مشکالت 
مدیریتی  و  ساختاری  بخش  دو  در 
قرار گیرد، عنوان  این مسئله مدنظر 
نیاز  ساختاری،  مشکالت  برای  کرد: 
داریم؛  ملی  سطح  در  تغییرات  به 
ورزش  و  بدنی  فعالیت  توسعه  مدل 
قالب  در  پیشرفته  کشورهای  در 
آمیخته  در هم  ها  آن  زندگی  سبک 
مختلف  مدل های  به  نگاه  با  و  است 
توسعه ورزش، مفهوم ورزش مدارس 
قهرمانی  و  همگانی  جامع  رویکرد  با 
مدل ها،  برخی  در  و  می رود  پیش 
مدل باشگاه محور برای توسعه ورزش 
مدنظر است، اما در کشور ما، فعالیت 
های  سازمان  بین  ای  جزیره  های 
نیاز  ورزش،  وزارت  کنار  در  مختلف 
ادامه  دارد.وی  اساسی  بازاندیشی  به 
داد: اگر قرار است با همین روال پیش 
ورزش  عالی  است شورای  نیاز  برویم 
با قدرت و سازماندهی بیشتر بر امور 
نظار داشته باشد تا انرژی الزم در بین 
هدف  با  شده  تفکیک  ساختارهای 

ورزشی در کشور ایجاد شود.

از  می گوید  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
غرور  دچار  اسکوچیچ  شاگردان  اینکه 

شوند، نگران است. 
همایون شاهرخی در گفت وگو با ایسنا، 
از  بعد  ایران  ملی  تیم  عملکرد  درباره 
سه پیروزی متوالی به خصوص غلبه بر 
بحرین برای کاهش استرس تیم گفت: 
بحرین و تیم های عربی به طور کلی در 
مقابل ایران با استراتژی گل نخوردن و 
نباختن بازی می کنند. وقتی نیمه اول 
این دیدار با تساوی تمام شد، کار یک 
مقدار مشکل شده بود و فکر می کردم 
هر چه بازی به انتها نزدیک  شود و ما 
گلی نزنیم، بحرین می تواند با استفاده از 
چند بازیکن سرعتی و تکنیکی در خط 

حمله به ما ضربه بزند.
وی ادامه داد: در نیمه دوم بازیکنان ایران 
همت کردند و با ورود سامان قدوس کار 
را راحت تر شد. روند تغذیه مهاجمان 
تیم ملی در نیمه دوم بهتر شد و وقتی 
به گل اول رسیدیم، به عنوان بیننده و 
کسی که سال ها تجربه مربیگری دارد، 
گفتم که گل های بعدی را هم می زنیم 
چرا که بحرین از فاز دفاعی خارج شد 
و میل به حمله داشت و نهایتا این برد 

شیرین و حساس را به دست آوردیم.
با بیان  ایران  سرمربی سابق تیم ملی 
اینکه از پیروزی مقابل بحرین خوشحال 
شده،  هم  ناراحت  طرفی  از  اما  است 
عراق  و  بحرین  می بینم  وقتی  گفت: 

به درد  بزرگ جلوه می دهیم، دلم  را 
می آید. اگر همه چیز جای خود باشد، 
ما یک سر و گردن باالتر از این تیم ها 
هستیم. این اتفاقات به علت تصمیمات 
اشتباه روسای قبلی فدراسیون است که 
به بازیکنان و این تیم ارث رسیده است. 
حق مسلم تیم ملی است که به خاطر 
بازیکنان تکنیکی و تاکتیک پذیر بحرین 

و عراق را شکست دهد.
شاهرخی با بیان اینکه هنوز بازی های 
دشوار ایران در مرحله بعد و در همین 
است،  مانده  باقی  عراق  برابر  مرحله 
گفت: زدن ۱۴ گل در بازی رفت و ۱۰ 
کامبوج هنر  به  برگشت  بازی  در  گل 
مغرور  زود  ایرانی ها  متاسفانه  نیست. 
می شوند. در مسابقات لیگ ملت های 
والیبال، تیم ملی ایران در برابر آمریکا 
به پیروزی می رسد اما مقابل صربستان 
این  همه  می خورد.  شکست  آلمان  و 

مسائل به خاطر مغرور شدن است. خدا 
کند تیم ملی در برابر عراق مغرور نشود 
چرا که این تیم و سوریه از نظر قد، وزن 
منظورم  ایران هستند.  و شعور شبیه 
این نیست که توان تیم ها یکی است 
اما شباهت هایی دارند و به همین دلیل 
همیشه بازی سختی مقابل این تیم ها 
اخیر  پیروزی های  باد  در  نباید  داریم. 
بخواهیم. بازی های سخت ما در مرحله 
بعد مقابل کره جنوبی، ژاپن و استرالیا 

باقی مانده است.
سرمربی سابق تیم ملی درباره مشکالت 
این تیم در ساختار دفاعی که در سه 
بازی گذشته به چشم آمده و می تواند 
در مقابل یک تیم قدرتمند تبدیل به 
کرد:  اظهار  شود  ایران  آشیل  پاشنه 
واقعیت این است که همانطو که بحرین 
در خط دفاعی دچار مشکل بود، ما هم 
مکالتی داشتیم اما این مشکل پشت 

قدرت خط هافبک و حمله تیم ملی 
پنهان مانده است. تیم ما هم مشکل 
دارد و اگر به فکر چاره نباشیم مسلما 
من  می خوریم.  مشکل  به  جایی  یک 
کاری ندارم که به کامبوج ۱۰ گل زدیم، 
بلکه مهم این است که این تیم روی 
دروازه ایران موقعیت خلق کرد. در برابر 
بحرین هم چندین موقعیت خود جلوی 
دروازه ایران خلق شد که حریف به گل 

نرسید.
وی ادامه داد:  اگر به کره جنوبی و ژاپن 
موقعیت بدهیم، حتما گل می خوردیم. 
باید یادمان باشد که دلمان را به این 
می خواهیم  اگر  نکنیم.  خوش  گل ها 
موفق شویم در آسیا موفق شویم، باید 
ساختار دفاعی خوبی داشته باشیم. در 
جام جهانی هم تیم هایی موفق می شوند 
که ساختار دفاعی خوبی دارند. در واقع 
در ورزش می گویند همه چیز از دفاع 
شروع می شود. تجربه ۳۰ تا ۴۰ سال 
باید  می گوید  فوتبال  در  کردن  کار 
فکری به حال وضعیت دفاعی تیم ملی 

کنیم.
شاهرخی با اشاره به کیفیت باالی خط 
حمله و هافبک ایران گفت: بازیکنان ما 
در تمام خطوط عالی هستند اما در خط 
هافبک و حمله هماهنگی بیشتر است. 
خالقیت  و  هنر  صاحب  ما  بازیکنان 
هستند و امیدوارم با یک مدیریت خوب 

به مسیر درستی هدایت شویم.

ابراهیم زاده:

 اسکوچیچ سیر صعودی خوبی داشته است

مالیی:

 انتخاب وزیر مهمترین تصمیم ورزشی دولت آینده است

شاهرخی: 

باید فکری به حال خط دفاعی ایران شود

ورزش
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خردمندی، دانش و صداقت راهکار موفقیت در مدیریت شهری است

دکتر اسماعیل رمضانی از مدیران متخصص و با فراستی 
است که بارها و بارها ثابت کرده است که می تواند با برنامه 
برساند.  سرانجام  به  را  ها  طرح  بزرگترین  مدون،  ریزی 
بازرگان موفقی که در قامت چهره ای دانشگاهی، کارنامه 
ای درخشان در عرصه مدیریت برجای گذارده و به چهره 

مورد اعتماد اقشار مختلف مردم بدل شده است.
دکتر رمضانی اینک در جامه کاندیدای شورای شهر قزوین، 
طرح ها و برنامه های کارساز و موثری را برای تحول این 
به  اعتماد شهروندان  بی شک  دارد.  ذهن  در  دیار  کهن 
این چهره متخصص و متعهد می تواند افق های روشن را 
فراروی شهری که با روزمرگی دست و پنجه نرم می کند، 
قرار دهد. با این چهره شاخص دانشگاهی همکالم شدیم 
و حرفهای مردی را که صداقت در کالمش موج می زد، 

شنیدیم.
این شما و این دکتر اسماعیل رمضانی که با حماسه مردم 
در ۲۸ خرداد به یکی از وکالی قزوین در پارلمان محلی 

بدل خواهد شد.

چه انگیزه ای سبب شد که شما به عنوان یک چهره 
دانشگاهی مصمم به حضور در انتخابات شورای شهر شدید؟

های  شرکت  به  فنی  های  حوزه  در  که  سالهاست  بنده 
مختلف مشاوره می دهم و در بخش های مختلف نیز کار 
مدیریتی کرده ام. همواره در این سالها احساس کرده ام که 

ما جدا از دانش فنی به دانش مدیریتی نیاز مبرم داریم.
از همین حیث قریب به چهارده سال است که در حوزه های 
مدیریتی فعالیت می کنم و مدیریت مجموعه هایی چون 
ایرانخودرو که بعضا دچار مشکل بودند را پذیرفته ام و در 
هر جا که حضور داشته ام دانش مدیریتی را حاکم کرده تا 

نتایج مثبت و قابل توجهی حاصل شود.

جنابعالی از چه سالی مدیریت سازمان مدیریت صنعتی 
استان را در دست گرفتید؟

من از سال ۹۱ مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در 
استان قزوین شدم و در این راستا به بسیاری از شرکت ها و 
سازمان ها مشاوره دادم. تحقیقاتی نیز در حوزه های مسکن 
و شهرسازی و بازرگانی انجام داده ام که در باالرفتن راندمان 

این حوزه ها در استان تاثیر گذار بوده است.

در سازمان مدیریت صنعتی تا چه اندازه مباحث مربوط به 
مدیریت شهری زیر ذره بین قرار گرفت؟

 در همین مدت حدود ۱۵پایان نامه در سازمان مدیریت 
صنعتی ارائه شده که همگی در حوزه مدیریت شهری 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  شهرها  توسعه  چرایی  و  بود 
است. اینکه درآمدهای پایدار، عدالت اجتماعی و کاهش 
فساد چقدر توانسته عرصه مدیریت شهری را به سمت 
تعالی رهنمون کند در این پایان نامه ها مورد توجه قرار 

گرفته است.
بنده این تحقیقات را در اختیار بسیاری از مدیران شهری 
قرار دادم، اما چون افراد متاسفانه دانش الزم را نداشتند 

عمال موفق به اجرای طرح ها نشدند.

و اینگونه شد که خود انگیزه حضور در میدان را پیدا 
کردید؟درست است آقای دکتر؟

ببینید، من از سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفتم این تحقیقات ده 
ساله در حوزه مدیریت شهری را به مردم عرضه کنم و 
افق روشن پیش روی مدیریت شهری را ترسیم نمایم. حاال 
هم اگر توفیقی ایجاد شود و به شورای شهر راه یابم این 
تحقیقات را از طریق رسانه ها در دید مردم قرار خواهم داد 

و پیگیری خواهم کرد.
قطعا در این مسیر مخاطراتی نیز همراهمان خواهد بود که 
شک ندارم با کمک رسانه ها می توانیم سرفصل تازه ای را 

رقم بزنیم.

شما قزوین امروز را چطور آنالیز می کنید؟ آیا شهر 
تناسبی با تاریخ پشت سر گذاشته خود دارد؟

اجازه دهید قبل از پاسخ به این سوال یک تحلیل اقتصادی 
از وضعیت شهر ارائه دهم تا ببینیم وضعیت قزوین به چه 

صورت است.

 می شنویم آقای دکتر
میلیارد  گذشته ۷۰۰  سال  در  قزوین  شهر  کنید  توجه 
تومان درآمد داشته که قریب به ۴۰۰ میلیارد آن از فروش 
زمین به دست آمده و ۲۰۰ میلیارد نیز از مسیر جرائمی 
که شهرداری برای سازندگان مسکن در نظر گرفته، کسب 
شده است که متاسفانه هر دو مدل دارای اشکاالت جدی 

در کسب درآمد شهری هستند.
ما نباید از مسیرهای نادرست درآمدزایی کنیم و بنیان 
 ۷۰۰ این  از  اینکه  تر  عجیب  نماییم.  ضعیف  را  شهر 
تومان صرف هزینه های  میلیارد  میلیارد درآمد، ۳۵۰ 
جاری شده و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز بابت بدهی های 
شهرداری به بانک شهر پرداخت شده است. این یعنی 
ما به راحتی ۸۰ درصد درآمد شهر را از دست داده ایم. 
بدین  میلیاردی شهری  با یک عدد ۲۰۰  اینکه  نتیجه 

وسعت اداره شده است.

و این رقم بسیار نازلی است؟
از جرائم  بگذارید که شهر  این  بر  را  دقیقا، شما فرض 
و هزینه های جاری بی بهره است و تمام درآمد شهر 
اندک برای شهر هزینه خواهد شد. به عبارتی  هرچند 
هزارنفری   ۵۰۰ جمعیت  به  را  میلیارد   ۷۰۰ این  اگر 
قزوین تقسیم کنیم سرانه هر نفر قریب به یک میلیون 
و صدهزارتومان خواهد شد که اگر این عدد را به دالر 
دست  به  دالر   ۵۰ تا   ۴۰ حدود  چیزی  کنیم  تبدیل 
خواهد آمد که در مقایسه با شهرهای در مسیر توسعه 
بسیار رقم ناچیزی است چرا که سرانه شهرهای درحال 
توسعه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دالر برای هر شهروند است 
و با این رقم می توان کیفیتی متوسط و مناسب برای 
توسعه  شهرهای  در  حالیکه  در  کرد  ایجاد  شهروندان 
آلمان  اسکاندیناوی،  و در کشورهایی مثل حوزه  یافته 
و روسیه این رقم تا ۴ هزار دالر ارتقاء پیدا خواهد کرد.

حاال چرا رقم سرانه شهری در قزوین اینقدر ناچیز است؟
را  شهر  نادرست  های  مدیریت  با  ما  است.  روشن  دلیل 
ضعیف کرده ایم و شهر ضعیف قطعا از عهده مخارج خود 
بر نخواهد آمد. شما این را با گذشته قزوین مقایسه کنید. 
روزگاری این شهر پایتخت صفویان بود و با صادرات کاال به 
اقصی نقاط جهان کسب درآمد می کرد اما حاال شهر در 

سراشیبی درآمد قرار گرفته است.

شما به عنوان بازرگان به اقصی نقاط جهان سفر کرده اید. 
چه تحلیلی در حوزه مدیریت شهری از این سفرها دارید؟

من اخیرا به آفریقا سفر کرده ام. جالب است بدانید در آنجا 
تجاری حضور دارند که از زمان شاه عباس از قزوین و دیگر 
شهرهای ایران برای توسعه تجارت کاالهای ایرانی به قاره 
سیاه هجرت کرده اند. این نشان می دهد ما زمانی به جای 

جای آفریقا صادرات داشتیم.

 مثل اینکه جنابعالی به صادرات در راستای ایجاد درآمد و 
توسعه اعتقاد راسخی دارید؟

در  شهرها  یافتگی  توسعه  های  شاخص  از  یکی   بله، 
می توانند  چقدر  شهروند  هر  ازاء  به  که  است  این  دنیا 
صادرات داشته باشند. در واقع تعامل اتاق های بازرگانی 
و شهرداری ها منتج به توسعه شهر خواهد شد. امروز 
قزوین با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حداقل باید بتواند دو 
و نیم میلیارد دالر صادرات داشته باشد در حالیکه در 
تا ۳۵۰  از ۳۰۰  قزوین  صادرات  مجموع  فعلی  شرایط 
هر  ازاء  به  عدد  این  که  نمی رود  فراتر  دالر  میلیون 

شهروند کمتر از یک دالر خواهد شد.

از آنچه که مطرح نمودید به چه برداشتی می توان رسید؟
امروز برای اینکه غبار محرومیت از سیمای شهرها پاک شود 
باید به ازاء هر شهروند ۵ دالر صادرات داشته باشیم که این 
مقایسه با وضع موجود نشان می دهد که ما در این زمینه 
بسیار ضعیف عمل کرده ایم. یک روز محصوالت این شهر 
تا آفریقا و چین و هندوستان می رفت اما امروز تنها شعار 

است که حرف اول را می زند.

 از این مبحث کمی دور شویم. شما سیمای امروز کهن 
شهر قزوین را با معماری ایرانی اسالمی چقدر متناسب 

می بینید؟
 متاسفانه تناسب چندانی وجود ندارد و عمده ترین دلیل 
این اتفاق مدیریت ضعیف و بکارگیری نیروهای نه چندان 
گفت  باید  است. شوربختانه  بوده  اخیر  سالهای  در  قوی 
بسیاری از نیروهای جذب شده در حوزه های فنی، مالی، 
اقتصادی و سرمایه گذاری تخصص الزم را ندارند و این 

واقعیت تلخی است.
با توجه به جمیع جهات فکر می کنید چکار باید کرد؟

 متاسفانه دیگر زمین چندانی در شهر برای فروش وجود 
ندارد و با التفات به رکود حاکم و کندی صنعت ساخت و 

ساز به حتم کسب جرائم نیز کارگشا نخواهد بود.

 پس شورای شهر آینده ماموریت بسیار سنگینی دارد؟
 این یک حقیقت است که شورای شهر آینده قزوین یک 
زمین سوخته را تحویل خواهد گرفت و در چنین شرایطی 
گریزی نداریم جز اینکه برای بهبود اوضاع از روش های 
علمی استفاده نماییم. متدی که دنیای امروز برای رسیدن 
به موفقیت در دستور کار قرار داده است. با توجه به واقعیت 
های موجود بنده دو مدل راهکار ارائه کرده ام تا هم بتوانیم 
بدهی ها را تسویه کنیم و هم به اندازه کافی درآمد کسب 

نماییم. اتفاقی که تا کنون محقق نشده است.

آیا واقعا با این راهکارها می توان به نقطه آرامش رسید؟
بله، برای توسعه درآمد پایدار باید بتوانیم بدهی ها را تسویه 
کرده و به اندازه کافی درآمد کسب نماییم. شورا در این 

میان می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند.

می شود بیشتر توضیح دهید که برای کسب درآمد چگونه 
می شود عمل کرد؟

 مدلی در دنیا وجود دارد که در آن دو راهکار برای توسعه 
ارائه می گردد. یکی بحث جمع سپاری است و  شهری 
دیگری مطالبه اصالح قانون مالیات است. این راه حل ها 
طی ده سال گذشته، بارها و بارها به شورای شهر ارائه داده ام 
که با مراجعه به صورتجلسات پارلمان محلی این واقعیت 

قابل راستی آزمایی می باشد.
به هر ترتیب ما می توانستیم با برنامه ریزی مدون قزوین را 

به دنیا معرفی کنیم اتفاقی که ابتر مانده است.

 شنیدیم در سالهای اخیر شما طرح شهرک ویالیی توریستی 
کامان و زرشک را ارائه داده اید. واقعا فکر می کنید چنین 

طرح هایی جواب بدهد؟
در این مدل که از ابزار جمع سپاری استفاده می شود 
هدف ایجاد هزار ویالی کوهستانی بود که با شکل گیری 
و  گرفت  گذاری صورت می  هزار دالر سرمایه  آن ۱۲ 
ما این تجربه را در صندوق حضرت ابوالفضل)ع( تجربه 
کرده ایم و زائرسرای فدک را با سرمایه گذاری مشترک 
از مردم احداث نمودیم که بسیار موفق بود.  ۷۴۰ نفر 
پیش بینی این بود با این ظرفیت بتوانیم ساالنه ۲۰۰ تا 

۳۰۰ هزار نفر توریست وارد قزوین کنیم.
در این بین بالن های هدایت شونده را برای گرفتن سختی 
مسیر طراحی کرده بودیم و طرح های بسیار دیگری نیز 

تعریف شده بود که منتج به توسعه گردشگری می شد.

گویا شما به توریسم اقتصادی اعتقاد ویژه ای دارید؟
علم روز مدیریت تایید می کند که به ازاء هر ده نفر توریست 
که وارد یک شهر می شود یک اشتغال پایدار در آن شهر 
ایجاد می گردد. اگر طرح های گردشگری ما در قزوین 
برای  توجهی  قابل  پایدار  درآمد  امروز  شد  می  اجرایی 
مدیریت شهری ایجاد می کرد و این نشانگر سهم قابل 

توجه توریسم در درآمدزایی است.

 حاال واقعا این طرح ها قابل اجرا و عملیاتی است
 یا فقط بر روی کاغذ جواب خواهد داد؟

 ما عالوه بر صندوق حضرت ابوالفضل )ع ( یک صندوق 
سرمایه گذاری در شهر قزوین تاسیس کردم که تا همین 
امروز این صندوق قریب به ۵۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد 
و این مبلغ با سرمایه گذاری و اعتماد مردم شکل گرفته 
است. من با این سرمایه، در قزوین پروژه ۷۰ واحدی و پروژه 
اکنون در رامسر  ۴۰ واحدی در دست احداث دارم. هم 
و الهیجان نیز پروژه هایی در دست اجراست. همچنین 
در عراق دو کارخانه احداث کرده ایم و در منطقه ناصریه 
قرارداد پروژه ۲۰۰ واحدی را بسته ایم که همه با اتکا به 
همان صندوق سرمایه گذاری و اعتماد و مشارکت مردم 
شکل گرفته است و این نشان می دهد اگر مردم اعتماد 
کنند می توان با اتکاء به دانش و تخصص کارهای بزرگی 

انجام داد.

 این اتفاقاتی که برشمردید را چگونه می توان به سرنوشت 
مدیریت شهری ربط داد؟

رک و بی پرده مساله اصلی این است که شورای شهر و 
شهرداری قزوین توان الزم را برای ایجاد درآمد پایدار ندارد 
و به همین دلیل به راههای نادرست کسب درآمد ناپایدار 
متوسل شده است. این معضل سبب شده که شهر دچار 
فقر دارایی شود. وقتی فقر دارایی اتفاق بیفتد پروژه های 
ناتمام روی دست شهر می ماند و عوارض ایجاد می کند. 
بدتر اینکه همان اندازه درآمد اندک شهر را نیز نامتوازن و 
ناعادالنه تقسیم کرده اند. از طرفی پروژه ها گران اداره می 

شود و این یعنی پایین آمدن بهره وری و راندمان کار.

 با همه این مسائل شما راه حل برون رفت از وضع موجود را 
در چه می دانید؟

متاسفانه به کارگیری راه حل ها به دلیل موانع ذهنی برخی 

مدیران و اعضای شورای شهر میسر نیست. چراکه  انجام 
کاری در این سطح زحمات بسیاری دارد و برخی آقایان 
نمی خواهند به خود زحمت دهند و یک جورهایی عافیت 
طلب هستند. من همین جا الزم می دانم به بحث مالیات 

در مدیریت شهری اشاره کنم.

مالیات در مدیریت شهری را چگونه باید تبیین کرد؟
 خیلی ها می گویند بحث اصالح وضع مالیات در حوزه 
اتفاقا  کنم  می  عرض  من  اما  نیست.  شهری  مدیریت 
وجود دارد و قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده 
از طریق  تواند  است. در همین راستا شورای شهر می 
شورای عالی استان ها در کشور این مطالبه گری را از 
بپردازد. جالب  مجلس داشته باشد و به اصالح قوانین 
است که طبق آخرین سرشماری در کشور ما نزدیک به 
۲۲ میلیون خانوار شهری داریم در حالیکه بین ۲۲ تا 
۲۷ میلیون مسکن شهری در کشور وجود دارد. در دنیا 
برای اینکه افراد به سمت مسکن مازاد نروند تمهیداتی 
بحث  این  در  ما  متاسفانه  است.  شده  اندیشیده  الزم 
از  بخشی  یک  یعنی  هستیم  روبرو  نامتوازن  توسعه  با 
شهر مسکن مازاد دارد و بخش دیگر نیازمند به مسکن 
استاندارد است و سرمایه گذار هم حاضر نیست در آن 
مناطق سرمایه گذاری کند که همین امر موجب گرانی 

مسکن و مغفول ماندن نقاط محروم شهر شده است.

راه حل چیست آقای دکتر؟
 راه حل این است افرادی که مسکن مازاد دارند باید حداقل 
۳ درصد از ارزش ملک خود را سالیانه به مدیریت شهری 
تقدیم کنند. این در همه جای دنیا مرسوم است. اما در 
کشور ما این مبلغ را دولت می گیرد و به شهرداری اعتنایی 
اختصاص پیدا نمی کند که البته خطاست. اگر این مبالغ 
در اختیار مدیریت شهری باشد بهسازی و اصالح مناطق 

محروم شهری تصریح خواهد شد.

 از نگاه شما برای توسعه مناطق منفصل شهری که عمدتا 
محروم هستند چه نسخه ای باید پیچید؟

درآمدهای  از  ای  عمده  بخش  که  است  این  حل  راه 
شهرداری در مناطق محروم هزینه شود. در این صورت 
رفع محرومیت خواهد شد و خدمات توزیع می گردد. 
متاسفانه استفاده از مدل زمین فروشی و حاضری خوری 
است.  زده  شهری  مدیریت  به  ناپذیری  جبران  لطمات 
یادتان باشد وقتی فقر حاکم شود بزهکاری نیز به دنبال 

آن می آید و این اتفاق تلخی است.

 شما بر روی ایجاد درآمد پایدار شهری اصرار دارید دلیل 
آن چیست؟

 اگر بخواهیم به مسائل علمی نگاه کنیم یکی از اصلی ترین 
اولویت ها ایجاد درآمد پایدار برای شهر است. اتفاقی که 
عدالت اجتماعی را به ارمغان می آورد، فساد را به حداقل 

می رساند و شهری مناسب برای زندگی ایجاد می کند.

 تحلیل شما از گرانی زمین و مسکن در قزوین چیست؟
از نگاه من یکی از دالیل مهم، بسته شدن طرح تفصیلی 
شهر است. البته این گرانی مختص قزوین نیست و متاسفانه 
اپیدمی شده است. به هرحال ما به اندازه کافی زمین در 
شهر قزوین نداریم و با وجود مسکن مازاد فرصت ساخت 
مسکن جدید گرفته شده است. فراموش نکنیم که اگر 
شهر توسعه پیدا نکند آسیب های زیادی خواهد دید. امروز 
بخش زیادی از مردم سرمایه خود را در قالب مسکن مازاد و 
زمین مازاد دپو کرده اند و این موجب شده که پول از چرخه 
اقتصاد خارج شود. اشکال اساسی البته در قوانین ما است 
و چون مردمی که سرمایه دارند نمی توانند در بخش های 
دیگر سرمایه گذاری مطمئن کنند الجرم در حوزه مسکن 

وارد می شوند و این شرایط بغرنج ایجاد می شود.
در مجموع معتقدم مساله اصلی اصالح قوانین است و ما باید 

این را به جدیت از نمایندگان مجلس مطالبه کنیم.

 شما در صورتیکه وارد شورای شهر شوید با بدنه فربه و 
نیروهای مازاد شهرداری چه خواهید کرد؟

 این یک حقیقت است که بیش از ۵۵ درصد درآمد مدیریت 
شهری به هزینه های جاری اختصاص می یابد که بخش 
اصلی همین هزینه ها حقوق افراد مازاد را تامین می کند. 
من البته با تعدیل مخالفم و فکر می کنم باید راهکار دیگری 
نمی توانند  که  داریم  ناتوانی  مدیران  ما  وقتی  اندیشید. 
درآمدزایی کنند مشکل ایجاد خواهد شد. اگر با تکیه بر 
برنامه درآمد شهر به ۵ هزار میلیارد برسد هم طرح های 
توسعه ای ایجاد خواهد شد و هم نیازی به تعدیل نیرو 

نخواهد بود.

سوال آخر اینکه شما با پرچم کدام جناح سیاسی وارد 
کارزار انتخابات شورا شده اید؟

 بنده به صورت مستقل وارد انتخابات شده ام. چراکه اعتقاد 
دارم رسالت ما بهبود وضع شهر است و در این مسیر با 
همه کسانیکه در مسیر تحول و پیشرفت شهر حرکت کنند 
تعامل خواهم داشت. برنامه های بنده علم محور و عقالنی 
است و اگر مردم در روز ۲۸ خرداد به من اعتماد کنند 
قطعا به نماینده همه گروه ها و آحاد در پارلمان شهری 

بدل خواهم شد.


